
דינר88
 ולההוספה דרבנן, הוא הלז דכסף לפי פח.(, מרינהדינרין
 רק לכללו רביא אמר הלא א-א, ד"ה א מזכתובוה
 דדינרין אפשר מ"ב פ"ב בזק הרא"ש וכ"כ ,בסלעים
 כ' עט סי' אה"ע הב"ח אא"ז אכן צורים, ג"כ הםהללו

 א.כ מדינה, דינרי הם דה"ק דהדיניין מוכחשממהניהן
 הוכחה דיש כיון כן, יסברו והרא"ש ההום' שגםאפשר
 מה ולפי , הב-ח על שהקשה מה ק"נ (r~tP1לזה

 אין שלענד אלא , לקושיהו( מקום אין דבריו הישהסבו
 אי קשה הי' ז"ל דלאא"ז , טכרעה ז"ל אא"זהוכחה
 בשיעורו למעם ור"י צורים, הם דמתניתין דרינריןנימא
 או , דינרין תצא. ג' ולריי דינרין נ' הם )הלה"קבא
 ור"י דינרין בלשני' ה-ק תפם לטה א"כ ומחצה(דינר

 דינר ולאמר דינרין לנקוט ג.כ לר"י לו הי'מרפעיקין,
 מדינה דינרי הם דה"ק דדינרין שמ"מ אלא ,ומחצה
 וי פוחהין ארזי במורדת דברישא דאחרי כ')ובק"נ

 גם נקם לכן אחר מכום לנקוט א"א ושם ,טרפעיקין
 לנקוט א"א לטה הרב ביאר ולא . טרפעיקין ג'בסיפא
 טספר בעינן דברישא כונתו ואולי ז אחר מכוםברישא

 שם בגמרא עיין שבה שכר לה רנוהנים לאשמעינןז'
 , לסתום( ולא לפרש לו הי' כזה דברסד,א--אבל

 בסיפא בין ברישא בין , לרזי ובין לתש ביןולדעתי
 ד"ה סג,א בהוס' כמבואר 31' ז' למספר צריכימצרך
 טעטא ל.ל שתלמודן דעהם כי ואם הירוש', בשםפוהתין
 מוכרח שאינו סובר בהגהוהיו ז"ל אא"ז אכל ,דירוש'
 - , בפניםע"ש

 )היינו כסף של דינר : א.הא מ"ר,בובכ"מ
 מכ"ה אחד ( פח.-( המחברים רוב לדעת צורי כסףדיני
 פ"נ דכ"ק ממהניהן החשבון יוצא וכן , זהב שלבדינר
 ירוש' )ועיין רי.ע שכ' כמו מההם ר"ח נסהייע וכןס"ב

 סההס( ראי' אין הק"ע פי' לפי אכן , ה"נ פ"ושבועוה
 כסף דינר : קדושין ריש ירו"ש מציני זה שנגדאלא
 פ"ו מעילה במהניהן משמע וכן , זהב בדינר סכ"רא'

 כסף, דינרי כ"ד דהיינו סלעים ו' הוא זהב שדינר0"ד
 רק הוא שהו נהן ד"ה צ"ם,ב כתוכוה התוס'ותרצו
 שבעל הנרע הוא וחמשה העשרים והדינר , ר"בכ"ר

 ריב"ן ובשם ד"1, לו שיהן כדי להשלחני נותן ד"ככ"ד
 שכר הוא דינר שאותו דטזדבן ד"ה נ,א בכורותכתבו
 דינרין, כיה לעשות כדי כסף לו שיש שמי הטטנעבעל
 ורגמה"נ , רינרין כ"ד רק לו מחזיר המטבע בעלאין
 , ד"כ בכ"ד אלא להמכר דינו אין ד"ז שם בכורותכ'
 נתם הזוז אוהו זוז כ"ה מד,ב ב"מ דאר"יוהא

 לבד.- אחד כל שוקלין היו אם , זוז כ"רלהכרע
 דעת , כסף להדינר זהב דינר משקל ערךוע"ר

 שמשקל רצ"ל 1 אל 2 כערך שהוא שם בכורזהההוס'
 מהא א( וחולם: , )צורי( ד"כ ממשקל שנים פי הואד"ז

 כסף זקוקים י"ב רק שוה זהב וקוק הי' לאדבימיהם
 כעובי אמרו דבא"ט ב( - ? כ"כ השער נשהנהואיך
 עביו אל שוה זהב הדינר של עוביו שאין משמעד"ז
 דם"מ מכרעת אינה האחרונה ראיהם והנה הד"כ,של
 א"א שוב הד"כ כרוחב הד"ז רוחב שאין דעהםאם

 , שוה שרחבם רעהם ואם , משקלם את מעביםלרעת
 איננו שמיטקלם ראי' משם יהי' אדרבה , שמסתברטה

 מכובד שנים פי כמעט הוא הזהב דכובד הנזכר,כערך
 אז ר"כ ממשקל כפול הוא ר"ז משקל ואם ,הכסף
 הראשונה ראיהם גם , זמ"ז משונה ולא שוה עניםעכ"ח
 מזמן משהנה הכסף אל הזהב רערך מכרעתאינה
 בכ"ז , ורה"רו הר1"ה הי' )עיין למקום וממקוםלזמן
 גם זאה שהיכיחו שם ועי' אתם הצדק , מדה"יכנודע

 ר' משקלו והשקל כ' כא-לב שמותמהמררש.-ורש"י,
 מם,ב בכירות וכ"כ אתקיא, חצי שהם פח"" ם ביזהו
 שכונתו והמזרחי התום' והבינו , ב ה ז ה כמשקלהעז

 דעהו ובי , הלמורי זהב יטל נר לר תהב זהומםבמלות
 )ההלמודיים( כסף של נר והר זהב של הרערשמ,טקל
 אבל כאמור, , מסהבר זה דאין עלץ תמהו ולכן ,שתם
 במדבר כ' בעצמו דהרי רש" כתת זה אץלענ"ד
 כמה שקל למשקל שוה אתו זהב שקל דמשקלד-כח
 והמרחי( המג" ע"ז )והעירו הדינרץ רהה"דומסתבר
 כן משמע שם מדבריו שגם כה-לט שמוה רש"יועיין

 של מטבע לאיזה שבונהו אלא , בחוה"ש( ע"ז)והעיר
 , זהוב או זהב אז ונקראה בימיו ידועה שהיההכסף

וכן
 שעורוו? טיז משקל בו יש וררכמון ררכמון שכל , . דרכמו:ים ג' ר-י( ,שזכר טרפעיק בזה'ל: כ' ום המש' ובפי'פח.(

 סבר כאן יהרמב"ם שהבין מי וראיתי . ומחצה דבר טרפ;'קין שחג' :מצא ררכמונים ששה שהרינר רבות פ;:יט בארנו וכברכסף
 רר"י ששורי מפרש רק קאי, רמתניתן אדינרין לא כאן דגט ול"נ מזה, גו הזר היד בספרו ורק צורי די:רין הם דמתניתןדדינרין

 מרמה. ד':רין שהם כאן גם שסובר אפצר הח"ק של הדיגרין אגל , התלמודי צור' הדינר ;פ"ח כלשון( נ.כ רגילין ,שאינםהטרפעיקין,
 מב"ר א' איסר א.טה לקרושי למנ"מ האיטלקי באיסר מה' א' . . פרוטה הגמרא ז'ל כי , המחברים רוב לדעת אמרת'פח'.(

 ואחרי , לפדה"ב למנ"מ , והב של :דינר מכ"ד א' כסף של דינר ... כסף( בדינר מקצ"ב א' הפרוטה ,נמצאת כסף שלבדינר
 .לא מררה דבר דסזג'ן, כסף הדינר לדליהו יה" מדתה, כסף בדינר מקצ"ב r~nw היא קדושין של פרוטה שפו סי' ז"ל ת שושלרה-ג
 גכ"ה רמזרבן שיירא" טריי:א הרריי:א -רי:רא פרה"ב( )לענין ג,א בכורות לאמר ריי רהוצרך מה שפיר אחא אולי צורי.-ובזהרי:ר
 מדינה דאר כ"ה הוא זהב רי:ר דסתם טעמא היינו אלא ז זהב דינר סר,ם אמר לא ולמה לפרה.ב. ושך וותותא זוזא דל ...זוז
 ד'ז 4 4,9 למשן דבעינן לאמר רצונו , לפרה"ב למנ'מ שם כ"מ בגמרא האמרו והא ה, ן 8, אלא הוה לא וומצירי צוריולא
 הלכה.- בה לקבו; קשה כ' עד , בדפוס מאד נ'טהבשה כפה'נ התשונה גם כן. המהברים רוב דעת אין אכן לפדה"ב[,-כאלו
 כארבעים במשקל הס זוזים שד' בזה"ל שנ' מ פי' גמוש בשו.ת וע'"פח.-.(

 דיוריי
 יטל דינרין כארבעה שצ"ל לי תראה זהם .טל

 כמו הוא והמסהגר ה( הערה )ע"ש הרברים את הפליג זה שיבוש על ;מר שלא ווהמו'ל רשת. כדבריזהב-והוא
 דלרש'י ראי' יהי' אולי אסימוןן ע' וטכתבהי מה ,ועיין שעורות ש"כ הם הנ"ל זהב של דינרי; לבארדהד' המעל שהשכיל מה דלפיודע שכתבתי~

 וע"ע . הלז הגאון של זהב של מהדינר כבר רש"י של שהזהב אפשר אבל . פ' והדינר - שעורות ש-כ מן ייהר הסלע הוהלא
 - . גזה שהארכת' מהכלע



כנ הדריינא אניגרא-דינרדינר
 צורי לד"כ ובתראי קמאי גאונים הרבה קוראיןוכן
 בשח טצאתי זה וראה , ע"ע מהם, זהב או זהבדינר

 )יופי' ופר"ש בזה"ל שכ' פדה"ב הל' , טחדשהנדפס
 לפדה"ב זהב של בדינר מכ"ה אחד כסף של דינררש"י(
 ויש הלמודי דינר הוי זהוב" עתה קורין שאנו "מהפי'
 שפרשהי כמו והוא , - וחצי אשטרלינש ב' משקלבו

 רש"י שכונה שגה"כ האורה בלבוש )ומצאהי ,דבריו
 ולא בלה"ק- זהובים אוהו קורא שהוא אלאלדינרין
 - ז כסף דינר הוא שזהב מפורש בהנ"ך מצא אי'אד;
 שנהחדש כונהו גם ואולי -, בזה שכהבהי מה זהבע"ע
 אבל , לפניו( או ז"ל רש"י בימי בלה"ק הלזהשם
 במשקלו שהוא רש"י יודה אפש- הלמודי ,הב שלדינר
 - , כסף הדינר מטשקל שניםפי

 לדעת יהי' שי"ייי במה אנחנו כניםואם
 וטשקל אינק'א, 8/נ = 4,,ג0 צורי כסף הדיני משקלרש"י
 שגם וניאה . אונקיא רבע ,8%2/!(=ב זהב שלהדינר
 כסף הדינר שיעור להקטין כונהו אין )בהום'(ר"ה
 הד"1 שיעור להגדיל שבא אלא רש"י של משיעורי'צורי

 אונקיא 4/! שהוא לאמר , לרש"י כמף הדינרמשיעור
 שכ' שם בכורוה רגמה"ג בפ" ועיין , שכהבהיכמו
 ע"ע ר,2"י, כשיעור והוא ומחצה פשוטים ב' הואסד"כ
 כפול דהיינו פשיטים ה' שהוא כ' וד"ז , ומשוםסלע

 שמוח יהודה כמנחה אכן - . פט( לרש"י ד"כטמשקל
 כסף דינר כטשקל הוא זהב דינר טשקל שלר.ה כ'שם,

 ודינר אינקיא( 1/8 )או ומחצה פשוטים ב' דהיינולרש"י
 ",/1 )רהיינו ורביעי פשום רק הוא ד"ז בחצי שמשקלוכסף
 לח"א מצינו כי ואם , בכפוייפ וכ"כ אונקיאו 3/48או

 הקדש שקל שמשקל שסובר והלאה( 64 דף)נאקה
 בכ": אונקיא 6!/1 שקל לרבע דעולה אונק'א 1/4הוא
 פט.(-,ועיין ז התוספה דעה שכן להמנ"י מנ"ל אדעלא

 , רש"י של בשטורו גם נסתפק שלא ל-יג שטוהרמבין
 הי' אפשך הטנ"י,-ולכאורה לדעת ר"ה בשיעור כ.ואף

 רש"י דפליגי מהא והכפו"פ הם"י לדעת ראי'להביא
 3;2 הוא רפ"י שלדעה הסלע רוחב בשיעורותוס'

 שהסלע ועכ"ה טפח, 1/8 רק התוס' ולדעהטפח
 ההוס' מלדעת גדול רש.י לדעת הי' הדינרוהה"ד
 להרבה אנחנו רואים דהרי , היא ראי' לאו באטתאבל

 מרשיי יוהד והדינך הסלע משקל שמגדיליםפוסקים
 יש ולי אלו-. ע"ע כהתוס' סוברים הקלע ברוחבובב";
 ההום' כ' מפורש דהרי , כוהייהו דלא מפורשהראי'

 וטחצה פשומים ב' הוא כסף דהדיני '2םבבכורוה
 , בפנים( עכ"ז , כן כתבו ר,2'י שלדעה לאמר)ודוחק
 לר"ת ההלמודי זהב של שהדינר שכ' הא"ת מדבר'ובזנ
 מאליי' בלעז ונקרא זטנם של כפול זהב של דינרהוא

 משקלו ה4 המאלי" במנקי המביאר ולפי )כפול(,דובלייא
 .- שכהנתי כסו פשוטים ה' הוא ,תלטודי הד" הייני , דובלייא שהמאלי נמצא ן ומחצה פשוטיםב'

 שמשקל ועוד הרמב"ם הרי"ף, המורים, נרוליורעה
 פט..( שעורים גינרי צ"ו הוא צורי כסףדינר
 קינים הממלטלים כל ב סו ב"מ הנן אניגרא.דינר

 בכם"ם מעות מלא כיס ואפילוזא"ז
 ואנינרא נאקא( הערוך )גרסה אנקא ברינר ר"אהרגם
 ובני יוציאו שלא נזר להסרך מלנוה פסלהואחד

 טדינה שפסלהו ואחר בהצנע( אוהו לוקחיןהמרינה
 מדינות בשאר אותו ומוצאין . . . שנאוהו המדינה)בני

 &vaToe& או avaTetpa מל"י היא הח"ק לרעת רש"י(המלך,
yltDהוא החצ"מ ולרעה , לסוחר עוברה שאיננה 
 מטבע.ת וטבע הקדם ארצות בני שהמליכוהו זטש1תשע"פ
 ובקצהם רומי מרינות בקצה מהלכים להן שהיו שמועל

 - . טדינה שפסלתו והיינו מהלכים להן ה.'לא
 רינר ע"ע . הערוך( לנרסת א ק א נ : )או אנקאדינר

 ופירושה מל"פ הוא לרהח"ק ,אניגרא
 bval~a מל"י הוא התלמור בקרח בעל ולרעה ומזויףפסול

 פסלתו ולכן אכנעקראצם( , )אכגעשאכען ונישףמחוק
 - .מלכות

 משקל . גרדיון , גורדינון , גורדיינן גורדיינידינר
 ר' בשם ארשב"ל , פי"ב במדבר גורריינידינר

 משקל , חנינה סוף ירושל' נירדיינן דינר כעוביהושע"
 ר' בשם תנא , העד פ"ר יומא ש' ירו גיררינוןדינר

 בחנינה המפרשים . פ"ז ויק"ר נרריון דינר כעוביהושע"
 . רחיק הוא אבל ע"ע הדריינא דינר כסו שהואב'

 )8סעא41[00( נירריין הקימי w~y כן יקיא רב"מולדעה

 רב זמן הי' הושעי' שר' לפ. דבריו דחה החהיצ"פאבל
 ע"ש כן שנקרא ור"מ , כן שנקראו המלכים נ'לפני
 לא אבל , גרר ע"ש שנקרא ביומא הק"ע וכ'טקימו
 אררט הרי )שתרנים קיר אל כונתו ואולי , מקומיאדע

  קורריינא( רי:ר וע"ע , קוררי  הרי הוא , ב-דבראיית
 . קורריק'נו- דינר ע"ע -.- נדר זצ"ל , הוא שם"םאו

 הדריינא דינרא ת"א . טריינא הדריינאדינר
 ...  זיוי וחטשה בעשרים דמזרבן שייפאטריינא

 לפרה"ב  והנך  וווי( כ' )ונשארו ושהיהא וווארל
 קימר ארריינום במטבע שטביע רינר רש"י וכ' א, :,בנורות

 של שכ' רנמה"נ ברברי יותר וטפ'רש , קימיוטיר'ינוס
 ב' שהן והיינו קימר מייינוס של או קימרהדרינום
 דעה ובן בערוך וכ"ה הנ"ל קיסרים הב' ע"שממנעות
 )נקראת אחה טטבע היא התום' ולרעה - . ולויהחצ"ם
 רעת וכ"ה ונדולה( ענולה שהיא לפי , טריינאהדריינא

הנאוןן
 ליטרא היא הוסגה 3ה-לס שטות רש"י גם זקוק_דכ,כ הוא דהטנה ר"ת בשט המהרי"ל שנ' מה שפיר אחא הוה ובזהפט(
 דעת כן אין אכן , ע-ע , זקוק אונקיות לתג רש"י :ם קורא כן כי , הנ-ל הליטרא אל בזקוק ר-ת ופוגת אונקיות. '-ב גתקו(ו:יא
 -2הי' ונראה שם. דבריו מכל רמוכח טעות והוא גר;'נין י'ט הוא שהדינר כ' ורייע פט.-ן - אונקיא. 9ן,3 ולא 1'3 _ן 5נ.0( )ניזר משקר נמצא ע-ע דינר 3 8,: בן תורה של יצקי שיעורו כ' הנ-ל התכ: גס פט.ן - . וליטרא , זקוק , זהג וע"ע , דמוריסגדולי
 ההם  קרה שכן סג רף בפו"פ )ועיין יט ויצא ם,  העשה הויו מעט ונתקרב י ונעשה הצדיק ראש מעט וכהרחק צו ין 3:ב

 - לפז.- הערה ועיין ע( איהא צשבמיס



 זהבדינר40

 דף החר"ק( )הוצאת קדמונים גאונים בהשובותהגאון
 הרריינוס, הקיסר ע"ש כן נקראת )ולדעתו הח:"ר 11"דמ'
 טל"י החיקר לרעת ה.א שייפא טרחנוס(.יהטלה אומנוושם

 הערוך ולדעת , וזר רחוק הוא אבל05זס"ק!2
 הממבע צורת ונמחק שנשף פירושה והוס' רש"ירגמף"ג,

 דוקא נקטו למה להחהרצ"פ קשה אבל , הקימי שםאו
 שפחתו המפרשים דעת בעיניו ישר לא כן ? שנמחקהממבע

 מדינר כבד שהי' טריינא אדינר ]וקאיממשקלו
 דינר למשקל ישוה למען ממנו ופחהו ,הדריינא
 הנמצאת עצמות שחיק כטליצת שהוא ודעתו ,הדרןינא[

 עצמות( מלה )כלא לחוד שחיק גם ונמצאכ"פ,במררש,
 הדבר ועדיין - . שם ובפ"ב , איכה למדרשבפתיחה
 די ושהות, זוזא נכי הלז דדינר ומהא - . תלמודצריך

 דינרי היינו , זיזי בכ"ה רמזדבן דהא שמ"מ ,לפדה"ב
 המחברים, רוב לרעת ד"ז לסחם דשוה והוא צורי,כסף
rttv1'לדעת אכן אמר, יוחנן ר' ד"ה ב מט, בכורות תוס 
 הלז הדינר יהי' , מדינה ר"ג כ"ח הוא ד"ז שסתםרה"ג
 . פ"ח' והערה רינר ע"ע , מהם דיו לח'שוה
 כן כי משיחה. בתור אותו ומצינו כינר, ע"ע , זהבדינר

 כעובי בו נשתייר אם א גה חוליןאמרו
 בפי' ]יהראבור קוררינאה ד"ז וע"ע , כשרה זהברינל
 וציין , זהב כרינר רחב גרב כ' סופ"ג אמור פ'להוב

 ע"ז שהעיר כמו / ההם ליתא לפנינו אכן ,לבעירות
 י'[ אוה לו סי' שיעורין הלכוה האשכול, ע"י אשרבנ"א
 ידענו לא ד"ז עזבי מג סי' במוי"ד הובא הרשב"אוכ'

 בתלמוד אוהו למצוא שרצה שם כו"פ ועיי' ,שיעירי'
 צ"ה, מצוה מרח ב הרב דבריו דחו כי , בידי עלהולא
 ס" י' אוה המדות פרטי ועיי' / שלמה באפריוןוהרב
 )ואין עליו השיג המח"ב שנם המם"א בשם שהביאה'

 וצלל בדברים עסק , שם בפה"ם והרב ה"י(.הספרים
 את ואעתיק , תלו על השיעור להעמיר התלמודבים
 לדון שנ"ל מה / בקצרה בתוכם ואסגור ,דבריו
 אל שוה שעירה ב" ח ו ר "ש ואחרי , חמה לאורךשים ברחבן שעורים שנ' ומצא בדק א( : ישפים והקוראבהם
 ב ח 1 ר ש כ' לא ]המהרי"ו המהרי"ו שכ' כמו ,עדשה
 חד ושעורה דעדשה כ' רק , עדשה אל שוהשעורה
 אולי. גריס בע' נסהפק בעצמו והרב / הואשיעורא
 .- השעורה של ורחבה ארכה כל אל המהרי"וכונת
 והרג , גרים של מצרית עדשה על זאה כ' המהרי"1נם

 נ' מחזיק חטה אורך נמצא סיירי[ קא מהםבעדשה
 אבל עדשה, רחבי כג' החטה דאורך ]היינועדשים
 , כשבן , נדע לא עדיין העדשה לגוף החטה ניףערך
 ס;שה א , לה מנסין המא ב( - . לזה[ נצטרךולקמן
 נרם לא בה"ב כי ראה [הרב בצרת כשגי אחרבארם
 , ס"ה פ"ו שבוע~ה כירוש' להא ליהא וכן , בצרתבשני

 אנדה מדרש פ"י, ומוי"ר , פית הדברות " רבתיפסיקתא
 רמז וזכר" , ה' שבועה פ' סשפמ'ם ילקוט , ויקראפ'

 איהא אנדה ומדרש ]ב'רוש' זהב דינר שהפקידהקא[
 " י ר נ י "ד ג' משפטים וילקוט ובוי"ר , זהב רינריב'

 ע"ע , " ר נ י אי רכתיב משום ואולי , אזהב" נזכרולא
 "דינרין" איהא זכר,' וילקים בפסיקתא אכן .דינר

 היון כמף רשל משמע זהב של שהיו נזכר לאואעפ"כ
 בא לימים , לעני ונתנו בפת ונתנו אחת אלמנהאצל
 מס יהנה ל" אמרה דינרי לי הכה וא"ל הדינרבעל
 א' ומת כלום, נהניהי אם א"א, של טבני' בא'הסית
 דאשתרשי והושיבו ? אענשה טעמא מאי שם ושאלומבני'
 , דינר כעיבי עסה נשתרשה רששי ופי' , דינר מקוםלה
 ודקרק בככר, עסה עוד נותנת היהה הרינר הי' לאדאם
 ברוב כי הזכרתי ]לעיל בצרה בשני דהי' זכרו למההרב,

 היתה לא מש"פ פחות רעל ותירץ לה[ נרסינן לאהמקומ,ה
 שפחות שהביא וממקום הכי, דינא אין ]אבלנענשיה
 ומשו"ע נט,א מסנהררין , מטון חשוב אינוטש"פ
 דעבירה מבואר דההם , פרכא יש משם שנט, ס.'חו"מ
 נו"ג הל' ריש כרמב"ם וכ"פ , בהשבון שאינו אלא 1הוה
 דאף מפורש שכ' סיפ"ז שבועות הלבות רמב"םועיין

 חייבין בכ"ז פמש"פ על פטורין הפקדוןשמשבועת
 שוכר הכה"ג גם כיון שלזה ואפשר ביטוי.בשבועת
 זהב כדינר עפה היתה נצרה שנת שהיתה לפ' אלאהרב[
 נזכר לא בם"א וכן ג' וי"נ , ב' די"ג הבאתי]ולעיל
 שוה מר"ז[ קטן שר"כ ר"ה רעת נורע וכבר והב שלשהיו
 , בצדק העיר חגו"י מהור"ר המופ' ח"נ ]וידי"נפרומה
 ועכ"ח , נענשיה היה לא פמש"פ שעל נימאאפילו
 ער"ן מנ"ל אגל פרוטה שוה אחד ד"ז במקיםדהוה
 ב"ג דת"ר ומהא נ( ?[.- מש"פ יותר שם הי'דלא
 סאהים עמדו א"כ אלא לחו"ל כא"י מוציאין איןצא,
 בסלע סאה עמדה אפילו ליקח שמוצא ובזמןבסל;
 לא סאים מד' ויוהר מסאה דפחזה לי' משמע יוציאלא
 לא מסאה דפחות רק מוכח אינו ]מכאן בסלעהוה
 ואולי - ? מר' יותר הוה דלא מנ"ל אבל , בסלעהוה
 אבל , טנ~"ר והרב הנוג"י בשם להלן שכ' אמהסמך
 הזול דמזמן הוכיח ומזה כן[ משמע לא דבריומסדר
 ואם , רבע ונשאר רבעים בג' החילוק היוקר שעהער

 עסה הזול בזמן א"כ ש"פ זהב כדינר עסה בצרהבשנת
 הוה בצרה שבשנת מנ"ל ]אבל ש"פ זהב דינריכד'

 ומסדר ? בסלע סאה רק שהולך , גדול היזהרהיוקר
 של רעב בצרה, של רעב , מ"ח פ"ה אביההמשנה
 בצרת של רעב שאין משמע כלי', של רעבמהומה,
 רק היא דבצרת י"ם,א תענית ועיין גדול היותרהיוקר
 ופי' , הוה כפנא אמדינהא וטדינהא , מנהראנהרא
 שחדש מה ולפי הוה[, מבצרה תקיף רעב שכפנארשיי
 מוברח הוא ממ"ח א' חלה ש'טיעור ר"א סי' יוד"עדנוב"י
 שהוא נזכר לא הנוב"י ]בדברי נתינה שיעור ש"פשהיא
 מנוערן הרג כרעה או עצמו, מדעת זה הום'ף והרבש"פ
 פב רעירובין מוניא ע"פ הורה בינד'ל מנוידוהגאון
 ביצה וחומש ביצים מס"נ ממ"ח א' שהיא חלהששיעור
 טנו"ר הרב כ' מב"ר ק"ר ןביג"ה . בדיוק פרטההיא
 ולא ביצים, טל"י ממ"ח א' והיינו וחצי בקב ממ"ח א'שהיא
 .-- ביצה וחומש ביצים מם.נ ממ"ח א הרב שכזהבנמו

גם



כא זהבדינר
 כי במרבריוח, ירוש' קבין נמכ"ת, מנו"ר להרב נתחלףגם

 עיין - מדבריות הם שם שזכר , בסלע ד"ם שלהתשכון
 שהאריך מה ל"ה סי' או"ח ובנובי"ק שםבעירובין

 %א עדיות עיין 'רוש', הן לחלה קב וחצי וקב -בזה
 מנו"ד, הרב דברי כל נהבמלו ועפת שם, ומפרשיםמ"ב

 לא והוא , המדות בפרטי הרב חשבונותונתקלקלו
 שהיא בצרת בשני פרוטה שיעור נמצא . בזה[הרגיש
 על ]והמהבונן לטתבונן ברור זה וכל , זה משיעוררבע
 שלמצוא ורע - כ"ז ברור כמה עד יראה שהערותימה

 הי' לא הזול בזמן פרומה שוה עסהשיעור
 , מנו"ר הרב של לפלפולו ולא הנו"ב של לדינו לאצריך
 דעירובין הסוגיא סשסעוה ע"פ בדה"ר הרב שהניחרביון
 חושבנא שוב בסלע מאין ד' )?( הזול שבזמן ,הנ"ל

 4~144=676 הם מאים. שד' אחרי כי , הואבעלמא
 , הללו ע"ע , פרוטות 768 הוא והסלע ,ביצים
 סם"ח וא' ביצה 8/4 == 68ז/6ו5 לפרוטה עולהנמצא
 פרוטה[ 1,2 שוה ביצה מס שהוא ביצה יחומש ביציםממ"נ
 אצבעוה שנ"א הוא ביצה וחומש ביצים ט"נושיעור
 שיעור רביע ]רצ"ל רביע שיעור לפ"ז נמצא ,בקירוב
 שפיניות וחמש אצבע לפיח[ 9/10 מן 1/4 והיינוחלה
 אצבע( 1,625-ע"ע י )343 או א"ם, ]1,625 מעוקביםאצבע
 644 שהוא לקמן כ' והרב , יוהר ומעט ג"ש רחבי667

 והוא בזה[ קל בדבר לדקדק אין אבל , טעות וזהרנ"ש
 , כמצוחו ]עשינו בזה ההבינן , בממשו זהב .דינרשיעור
- , בזה[ יותר נתבונן עורולקמן  לרעתו שמצא ואחרי 
 את גם לברר הלאה דרכו עשה זהב דינר שלממשו
 א, קיט בחולין נרסינן א( חקירוהיו: הן ואלו , ורחבועביו
 שב"א כדרך זרוע, זרע כל על ס"א( )לענין דבר"יהנא

 בקליפתה ושעורה בקליפהה הטה , לזרתהמוציאין
 להזרע מצטרפה שהקליפה רצ"ל צ( בקליפהןועדשים
 סצטרפין- שומרין שכ' מזה ללמוד ביצה.-ורצולשיעור
 אוכלין כביצה איכה וסי והקשו דרא, לחד דכונתוודחו
 כנא תעניה ]שאמרו שב"ש בחטי והרצו , דראבחד

 השהא בנמרא שוב ואסרו ככליוה[ חטים נעשושביסיו
 קליפהה עם בה שיהא נאפשר נמי חדא להכידאתיה
 עם , כחטי כאן מגיה ]והשמ"ק שבקש בחט.כניצה(

 ונוראות הרב וכ' , חטי[ כנון : כהב ורש"י . הדמיוןבף
 ]בסנחוה בקליפתה שעורה גם הנא ר"י שהרינפלאהי
 והנא מצטרפת איננה וסעירה דקליפת מבוארע,ב

 דלחה הטעם די"מ ברש"י ש"ש , בדחה סיירידברניי
 שלא י"ל וא"ב , באיכל והוה רנאכלת טעוםמצטרפה
 רחה שרש"י אלא מחמה רק משעורה המקשןהקשה
 אחרה שימה הי.א פ"ה ט"א הל' להרמב"ם נםפיהי"מ,
 רשב"ש, שעירה בחרא לשנות מוכרח ויה" ae] עב"םבזה

 בהענית הוא נבן זית כגרעיני רק היו לא השעוריםוהרי
 בפסיקתא אכן - בחוקיתי. פ' ובילקום במד"ר ובמד'שם

 השעורים ברכת נזכרה לא וי פרשה אגדה ומדרשזוטרתא
 לסומים ובשר צא נ,ב פסחים אמרם משוםואולי

 זו אין ]לדעהי מכביצה פחות לכ"ע שהואוחמורים[
 רשב"ש של חטה בחרא להרץ שאפשר דחסהקושי'
 בתירוצא ישאר , הכי להרץ שא"א ושעורה כןהירץ
 ועדשים ההוס' דכ' שמהא איברא - , דרא בחדאקמא
 הרב כדברי קצה משמע , רשב"ש של כעדשיםנמי
 וכי להרץ באו שעורים והה"ד עדשים וכין חטיםשבין
 הוי רשב"ש של וקליפתה ובשעורה וקליפתהבחטה
 על התוס' דלנו לטה תקשה לפ"ז אבל מצימצם,כביצה
 שלא או עכ"ח אלא , העדשים את ותפסו ,שעורים
 הטקשן הקשה דלא או ררשב"ש, בעובדא שעוריםגרסי

 שהמתרץ שרעתם או , לעיל שכהבתי כמו ,משעורים
 רק , שלו משעורים ולא , רשכ"ש מחמי לא נסהייעלא

 והנראה 1 יעבץ[ הנאון בהגהות שכ' כסומעדשה,
 , וניבה ורוחב באורך הפירות נהברכו רשב"שדבימי
 אני וסוכרת קצר ]הרב ויה של כגרעין השעורהוהיהה
 הי' השעורה שגוף קצת משמע מלשונו , מעטלהאריך
 גרעין כאורך צלע כל שאורך , הצלעוה שוה ,מעוקב
 מד"ס שיש דמלבד , להאמר נתן לא זה אבל --הדת,
 נם משיזיב מרובע שאין ה? פ"ר מעשרותירושלמי
 - ,באוכלין

 ראפשר כך כל קשה לא זה אמנם אשר
 החטה היו אם הנה - הא לי' ליה דהכאשמתרץ
 כביצה או"א כל ושיעור הצלעית שוי מעוקביםוהשעורה

 התלמוד ציין ולמה זל"ז, שוות נ"כ צלעותיהן אורךא"כ
 שתיהן יציין ? זיה נרעין ע"י והשני' כוליא ע"י האחהאורך
 התלטוד שכונת לומר א"א זה ומטעם בהא או בהאאו

 כנירל היו שניהם אם - ועכ"ח , כמובן כרוריוחשהיו
 , כבריאתה היתה שהחנק שכינהו - הרב כהנחתביצה
 כעיןדהיינו

~1CY 
 - לסופו מתהלהו בעביו השוה ענול

 העב ענול עמור כעין היינו כבריאתה ג"כוהשעורה
 עדשים שנ' ואחרי לקצוהיון וצר והולך ושיפעבאמצעוהו

 רברי ע"פ הנחתו לפי היינו ן אחת חטה כאורךהוין
 להסהפק יש כי אמרתי ושם - לעיל שזכרהיהמהרי"ל

 ולא מצריה, בשעורה רק זה נאמר לא עכ"פ וכי ,בזה
 שיעור הוין ;רשים ג' ב"ש ר"ש ב.מי א"ב שעורים[בסהם
 ללמוד א"א והשטח האורך רמן כהבהי ]ולעילביצה
 ]רצ"ל בנובה זהב דינר על רוחב זהב דינר והוא הניףןשיעור
 כן , זהב ריר כקוטר שטחה בכל ועבה זהב כדינרעגולה
 היתה הערשה גם רלמא ן הא ומנ"ל , לקמן בדבריומפיניש

 והולכת חרה והיהה באמצ; רק ועבה ענולה ,כבריאהה
 וכמו גריס( בע' שנהב מה )עיין לשפההושופעת

יאמרי:ןןןן
 רחטה גלום קשה לא ולרעתי מזה להוכיח ורצה מה ע"ש ז בל'ר ועדשים בל"י ושעורה חטה תנא למה דקדק הרבצ(
 דב"א לישגא על הוא מ"ג פ.ה שבועות ור"מ ה.ק )ופלוגתת ה-ה( רברב ושעורה חטה ארץ )כמו בלה"ק הקבוץ שמות הןושעורה

 נ-א לשון רק ם חכמי לשון להוציא בא דלא אטמר בג'ו לחוד. א קר מ דלשון שסכרי הוא דרבנן טם;מא כ' והפ'מ בטניםע"ש

 מ"ר רף הקצ"א ב-ע יוחלש י"ב ההנם גב' מה בל.י_ולפי במקרא :מצא טלא ערשה משא-כ , הת:( בעינן להא אך גיאחרי
 כטבואר שפיר אחא וראי בטונלים בעודם הגרעונים על ושעורה וחטה , ולהם קמח מהן הנעשה הגרעונים על הונח ועצוריםרהטים
 בסוגיא.-למעיין



 זהבדינר42

 לקצוהיה[ וצרה שופעת דנשארה השעורה, אצלראמרינן
 מעט פחותה היהה קליפה בלא אבל הקליפה עםוזה
 שחשב מה על בנויות, ראיוהיו כל ]והנה ביצה 8/'מן

 של החטה כנוהל ממש היינו , שב"ש בחטי ויאסרוההא
 לזמר אפשר איך והיסא והעדשה, השעורה וכן ,רשב.ש

 ד"ה נד,כ זבחים והתום' , כאן רש"י לרעת הא ,בן
 הגדול, שור של ככליות שרשב"ש החטין היו צא(אבנים
 סוף רק , הלשון זה ונמצא - זאה ליכא בספרינו)ואם

 , הגדולים רבוהינו עלינו נאפנים , - אחר לעניןכהיבות
 , כזו שבחטה אפשר ואיך לפניהם( הגרסא היתה כןכי
 וירעתי . הקליפה עם רק זה וגם , כביצה רק הי'לא
 נופא הא , דרשב"ש מחטי הוכית כליות בע' הרבכי

 אל ממכים זה אין אבל , ביצה 1/4 רק היאדכוליא
 , דשב"ש חטה נקטי בעלמא שלרונמא ועכ"חהמציאוה
 ושהגיה דרשב"ש, חפי ן 1 ג כ רש"י שכ' המעם זהואולי

 רא" כל אין ומעתה , לעיל ע" רשב"ש י מ ח כהשם"ק
 הנ' שמהנהות איברא . מהתם זהב דינר שיעורעל

 לעדשים התלמור כונת בהעדשים שע"כ משמעיענ"ץ
 ענ"פ הנה מזה, הרב זכר שלא מלבד אבל , כד"זשהיו

 הי' וכי , ביצה כשליש שהיו הוכחוהיו כלנהבמלו
 ע"ש ד"ז כקופר העדשים שלעבין

 בפנימי
 ואחרי ב( .

 רה"ש ,843(=828,22 )2,4 יהיו א"ם 2,4 היא ביצהששליש
 שהוא רבע עליהם הוסיף בעינול לעשותםוכשתרצה
 עשה קטנים חלקים ועוד 1097 בס"ה ויהי' מלנושליש
 חלק עוד עם עשר על מעשר מעוקב[ ? ן מרובעמהם
 אחר וחלק ]? עשר ואחד עשר ויהי' צר לכל עשראחר
 ןו[ הקיטר עשרן אחד וחלק ]? עשר ואחר עשר עלעשר[
 ז, רף בסיכה דאמרינן הא עפ"י מהקצוות הרבעאסלק

 עשר הקוטר וישאר , רביע העניל על יהרדמרובע
 הקליפה,.. ובלא עשר, אחד וחלק עשר על עשר, אחדוחלק
 , ומשובש מגומגם הענין ]כל . עשר" על עשרישאר
 כוונתו בכ"ז מיהר הם,ף עד , הרבע סלק מן הלשוןוכל

 ןרצ"ל העיגול מחזיק כמה לידע וכשהרצה נ( .מבוארת[
 הוה עשר על ;שר הכה שעורוה ממספר העיגיל[שמח
 ו?[ משנים יותר היי חלקים עשר אחד פעמים ושנימאה
 שבעים נשאר הענול על יהר שהמרובע הרבע אתסלק

 ע"ה שהיא ד"ו, רוחב שעור למדנו דרכנו ולפי ד( .וחמשה
 בעיגול ע"ה על ע"ה ]?, בעיגול שעוריה ע"ה עלשע:רוה

 נ.ף והנה ה( רמוכח[. טעית והוא ג"ש 4218 מן יוהרהם
 שכהבתי מה ]ע"ש לעיל כמביאר רג"ש 644 היא זהבהרונר
 יהי' העליון שהעגול ענול שטח מהם וכשהעשהע"ז[
 460 נעשה ע"ה פעטים ששה והכפיל , שעורות;"ה

 כאן ]נם שעורוה 7,26 ד.ז עובי יה" המוהר אהוהחלוק
 נוף נחלק שאם מבוארת כונתו אבל , סגיסגםלשונו

ס רתכו על , רג"ש 544 =נהר"ז  שעביו לס יצא ק"ש 76 
 ]והוא לרעהינו ד"ז עובי וזהו רנ"ש[ 7,26 = )5ז/544(הוא
 יקרא כזה שעובי היהבן ומעתה , סנודליוהר
 . הנינה[ סוף עיין ? משהו :רש"י

 הקשה לא למען מתלמור, הרב ראיוה בטלתיע"כ
 להסכים כלל שא"א אראה ועהה שיעורו, אקטין אםעלי

 דינר כמות אין התוס' לרעת ראפילו א( : הרבלשיעור
 לפ"ר כסף דינר ויהי' דינר, ע"ע כסףן טדינר פ"ש רקזהב
 וכמות רג"ש, ==272 )4/2'5( או ביצה 0,46 = ).0,9/2(הרב
 הסלע רוחב על נחלק ואם , רנקש =1088 272( )4"הסלע
 הרב( נם הסכים לזה ואשר , התוס' )לדעתשד"א
 עוני יצא , נרים ע"ע , רנ"ש 66 מ; סעמפתות
 בע' המבואר ולפי , רנ"ש 11 מן יותר ( )108%8הסלע
 ומעהה צב(. רג"ש 9 8/י הוא הסלע קיטר הנ"לנריס
 פחזה רחבה שקיטר כזו טפבע ראה אם הרביאמר
 רביעיה שמשקל להרמב"ם אף , העיקר והוא ב(מעביה.
 , כסף רינר 17,6 רק היא , ומחצה ביצה ככסות ,מים
 יותר )9נ0ב172( מים ביצה 0,9 טשקל יהי' , רביעיתע"ע
 כובר והנה דינר 04 מן יוהר סים ביצה 046 ומשקלמדינר
 תשעה פי הזהב וכובד המים מכובד השעה פי הואהכסף
 , כסף דינר משקל יהי' וא"ב , הנס בחשבון ,עשר
ק 9( " 0,61 סן ביצה,יותר 0,46 נכסיה הרב לפ"חשהוא  4,6 
 ביצה, 0,9 ככמוה הרב לפ"ח שהוא זהב, ודינרדינר,
 כאלו דברים ופתירת רינר )0,9"19(=17,1 מןיוהר
 כתבתי רז בהערה ואנכי ולפנים.- לפני צריכהאיננה
 ומסתכר רנ"ש 1,44 לערך הוא הסלע של שעניושאפשר
 שד"ז נימא אפילו ום;תה ו מזה עב הי' לאשהד"כ
 2,88 מן יותר עביו יהי' לא עדיין סד"כ פ"שעביו

 שיש )ובפרט לפני קשה הדבר להחלים בכ"זרג"ש,
 עביו ועסו , עביו נם ישהנה דאז , המלע שיעורמגדילים

 שיעורי' נורע שלא נימא הרשב"א עם ע"כ . הדינר(של
 , בהלמור נאמן יותר מקור לו למצוא ה' יוכנו אשרער
 לראוהו.- לנו שיזרתן עדאו

 סתם *זהב" או זהב" "דינר מצינו הגאוניםובדברי
 בז"ל השואל( )או ]רה"נ כהב כן כי כטף דינרהשוה
 ברי"ף וכ"ה[ , זהב לרינר טקצ"ב אחר דפרוטה ע"גסי'
 והשעין ממאה חד פרוטה( )של ושיעורה קדושיןריש
 וכ"כ ערבים של זהב דינר והיא רששדנג בזוזאותרין
 ח' )שהוא שהאיסר , רס"ג בשם שפי ס"בז"ל

 ל ק ת מ ם )אצ"ל ל ק ש ם ם וארבעה מעשרים אחדהוא פרוטותי
 צמח רב מ"ש ועיי' ישם;אלים, של זהב ע"ע( דינריפ.'
 לאנשי )שהיא בהולה דכה~בת ל"ד סי' גנוזה חמדהגאון
 דינר במשקל מטבעות ב"ה היא כמף( רינרי ב"הבבל
 למטבע זהב" שבדינר כונתו שגם אפשר אשר ,זהב

השוה
 ובתענית הגדול שור של ככליות חטים שג"ש חטי שכ' רש"י ועיין : בזה"ל רשיי דברי הרג ער כליות בע'צא(

 ודע . כן הגרס' היתה לפניהם שגם רואים אנו הללו התוס' טדברי אבל רש-י בדגרי הוא שטיס שסוגר נראה וצ"ע. ככליות רקליכא
 ע-ש כליות, כר היתה בניגושהחטה גל סותית כשתי המלה ובאמת כשתי, מלת השמיט והרב כליות כשתי איתאשברש"י

 רחנם זד-כ שד-ז בהשמע התוס' סדררי לומל_דהרי עיין רג'-1 10 הוא ר.ז שקוטר הרב לתאבון סתירה מכ ומכאן צב(בדבריו.-
 אבל הרבה, ברחבט זב"ז מהולקין שלהן מטבעות היו רלא אפשר סק-ב ל-ד סי' החב-ש דלשטת הרב,-וגהי ובדברי רינר ע.ע ,שוה
 זהב הדינר רוחב להיות אפחד ואיך שקל עד בסלע ד.ה ורש-י א , נב ב-מ וכמפורש הדינר מרוחב גדול הסלע שרוחב יודהעכ"פ
 9 1/9 רק הוא p~on רוחב אם ג"ש 10 כאסוני( הך שהיינו , כסף הדינר)או

 רג"ש._



כב ערבא קורדיקיני-דינר זהב נרדי
 הגאונים כונה אם נבוך ואני , כסף לדינר בסחירההשוה
 קמנה והיתה , בימיהם שהיתה , טסש זהב של מטבעאל
 ד"כ רק שוה היתה שלא עד תלמודי( זהב דינר 1/25 ,==כ"כ
 ואל . זהב דינר תלמודי כסף לדינר שקורין או ,אחד
 לנרה רה"ג קורא כן שהרי , בעיניך זר זה דבריהי'
 , דדהבא" אדנקא דנקא( או מעה )דהיינו כסףשל

 במקומות למעיין , הגאונים דברי מם.ן לזהובאמת
 שכ' , שא ענין נ' הלק תשב"ץ ועיין , בפניםהנ"ל
 "מבסף" "זהב" דינרי כ"ה הן , מדינה דינריןשר'
 "כ' משקל שהוא בפדהיב וכן שכ' עש"נ שם וע' -צרוף.
 , זהב דינר כסף לדינר שקורא ג"כ הרי - זהב"דינרי

 רש"י וכ' א כט טנהות נזכר , קורדיקיני זהבדינר
 רש"ש וה"ר , יותר פירש ולא טטבעשם

 הסה"כ ולפני , ע"ע , קורדינאה מגיה פי"דבמדב"ר
 בגרר, ויגר על בי , נרר והיא גרדייקי הגרס'היהה

 על וכן , בנרדיקי פי"ב בכר"ר איהא א - כבראשית
 - לגרדיקי. פכ"ד ההם איהא א - נו שם נררה יצחקוילך
 ר"ח והני דינר. ע"ע כסף( של )דינר כמקדינר

 , דינרין ארבע סילעא קדושין רישירוש'
 תמירה הסלע ההא כמה סטתניתן חילפי זאתוהוכיח
 לדינר איסר איסרות ארבע רמ"א הונייה בה יהאולא

 שיעורו וע"ד , - ופ"ם( ק"ע , דינרין ד' שהסלע)שם"ם
 הריב"א הבנת לפי לר"ת שהוא דינר בע' הבאהיכבר
 הבאתי סלע ובע' , אונקיא 1/8 - ולרש"י , אינקיא1/18
 שיעור נם ישהנה ולפיהן סלע בשיעור דעותכטה
 צ"ו הוא שהדינר כמד"ס הסכימו והפוסקים ,הדינר
 190"1 :: )4י0( או והם שה( יו"ד )עטשו"ע כסףשעורות

 הנ"ל. סלע ערך אונקיא2(,עכ"זאונקיאי(,או)9,75/4(=ש8ל'
 רש"י וכ' ב, . סד כתובוה נ;נר מיאנקא.דינר

 בא"ק לדעת )וההר מקום שםשהוא
 ולדעה , ז - י בראשיה בת"י הנזכרת , זינגאהעיר

 שמזכיר , נהרים בארם סאנאקא עיר היאהבש"ח
 בישאף( שזכר , ארסניו בהרי סינאקא עיר או ,בטלמאוס
 המלה מקור ועעה"ש טוב דינר פי' וכ' זיינקי הערוךונרסת
 ט' סי' ההשנ"ץ של ד' חלק , חוהמ"ש ועיין -לפירושו

 ,)ועיין זיאנייא זהב דינרי ,.. בכתובה כותבים היושבתלמסאן
 זייאניא ג"ש צ"ל ואול' זייאגיא שם שכי עש"א ח"גבתשבץ
 יפה שפירושו שם ומשמע זייאנייה( בסמוך: שם שכתובוכסי
 היא החציים ולדעת . ערוך של הזיינקי הוא ואוליוטוב

 . מארק זי 2י צורפים. של1,
 ריי ד"ה ותוס' ינון דא ר"ה שם רש"י טדברי משסע כןצג(

 - )דראכמין(, דרכמון י"ז ושוי' פרסירמטבע
 בכורוה , ערבא דינרא אסר אמא יני ערבא.דינר

 פדה"ב( )של צורי סלע רש"י וכ' , בנט
 רינרים ששבעה ,, , ישטעאלי ערבא דינרהיינו

 ערביא- של טאותן קישרה ענשין , . , הש"ס בכלהאסורים
 רינר כי נאו , תלמודי דינר Otr הוא ערבא שדינרנמצא
 של שה"ם למד"ס )ולפד ערבא.- דינר 1 ,/8 הואתלסודי
 28 7/* := 1( 8/7 " )20 יהיו הלמודים דינרין כ' הםפדה"ב

 הוספת הובאה נ,א שם , בתלמודן אכן - , ערבאדינר
 וכ"נ , דנקא ופלנא ומלנא זוזא כ"ח דאינהו צג(הגאונים

 סי' בז"ל והובא , בכוויה הל' גדולות הלכוה גאוןר"י
 בכורות- הל' וברמב"ן צד( מב סי' פדה"ב ובאשכולע"ג
 והוא , טכוון החשבו; שאין רש"י וכ' 28 7/12 הואוזה
 עשיל, , חשיב לא פורתא יההוא זיזי )144 פירהאבציר
 ורעת כוו( קטנה מפכע להו הי' שלא הטעם הנר"א)וכ'

 החשבון ורק מכוון, הוא לפדה"ב 28 ב"ל שהחשבוןהחצ"מ
 10( 1/240 עושין )כי מכוון אינו עשרה עושין . , .ששבעה

 דל זוזי תלהין דמלהא כללא כה"ג דמיים מהאאבל
 דהיינו *( צד הלמודי( )דינר ששדנג חדמינייהו
 ששיעור ן,-נמצא רש"י עם שהצדק נראה 28 1(ב:4/7)30_י/8

 ז,0( ש" הוא ערבאי דינרין תטשה שהם פדה"ב שלה"מ

 שהעירו כמו טאד קטן שיעור והוא - תלמידי דינרב:8,5
 הוא צורי שדינר רש"י בדברי הנר"א הגיה ולכןהתום',
 דינרין =202"?,0:ב:זו ה'ס יהיו )ולפ"ז , ערבאדינר

 162/8,והתוס' שהוא ו2ם רבאשי לשיעור קרובתלפודים,
 לדינר התלמוד כונה ערבא שבדינר , פרשו רא"אד"ה
 ה"ס הוה והוא ממש( מזהב )דצ"ל זהב שלערבא

 של שהדינר נמצא , הלמודים( דינרין כ' )אוהלטורים
 כ"ה השוה תלמודי זהב של דינר 5/' הוא הלזזהב

 הוא ערבא זהב שדינר החהיצ"פ ודעת - , כסףדינרין
 דינר כ"ה התלמודי הד"; את וחושב הלסודי ד"ז0,7
 כסף דנרין )ז,0"26(:-176 עיבא ד"ז יהי' יא"כ .בסף

 , הנ"ל אשי רב לשיעור קרוב כן נם והוא ,הלמודים

 יהי' דינר ע"ע ד"כ כ.ד ההלמודי הד"ז נחשובואם
 קרוב יותר עוד והוא דכ"ת, 16 24(=5/' " ,07 עיבאד"ז

 - . ר"אלש'עוא
 בווזא טקצ"ב א' והפרוטה כ' קדושין רישוהרי"ף

 עפח"ז פרוטה נטצאת , ערבים של ד-; והואששדננ
 תבה צ"ו הוא שלו ערבים של שד"ז ומזה . חבהחצי

,גרעיני
 וכבזה,ל 84 דף כפו"פ גפנים-ועיין שערתי הגאוניםותשובת

 . עגיל ערביים של בזוזים שתות וחצי זוז וחצי זוזים כ.ח הסיין פרה-ב של וה"ס וו-ל דבר מחטיא רמהא ר.מ לרי"כומצאתי
 הוא רי-כ של הערגי שהזוז שסגר וע"ש הנ-ל, והתוס' רש"י דברי זכר שלא התימא ,אך . בגמרא ,את היתה לא ולפניומשמע
 לרינר רי-ג קורא וכפה-נ צד( לוה.-. נצטרך ולקמן בקירוב, ג-ש ב:91,46 20 ן .*6( 28 )12/ז התלמודי הדינר 1'הי' ג"ש,כיד

 של שקלים דה' כ' ולכן בפנים( ולקטן ד-ז, ע' סיף עיין , ערביים של זהב לדינר בניגור )ואולי זה-,חיוור.ערבא
 :: a?7 1 א 16 2/8 כן כי 28( 5/6 )= דנקא בציר חייורי זו,' ב"ר הוי 6(( )=9'2 תלתא ותרי ששדנג שיתמר דהוי טעה, נ' גג'תורה

 הס מעה כיר בני שה'ס גסיפא שנ' רה-ג כונת גם לדעתי ווזהו =1,42 מועט דגר רק 23 6ן6 ובין 21/ז231 בין ואיןב:2317/21
 הבמלת , שם( אשכול )עיין דידו זוזי .בהניע דנקא ופלגא זוזא ופלגא זוזיכ"ח

 "הני-
 ובגחל ברישא( שזכר וויוורי' "זוזי על לרמז בא

יחיוורי-._ מלת הרי'ג בדברי נזכר שלא עג סי' ז"ל בשו"ת ועיין בזה, ירע לא טה ממגי ונעלם פירושו. ידעתי .לא הללו רי-ג דברי על כ'אשכול
 לזה מובן כל ואין ששרשן סתקלא ג . מ חד בציר שבעה עשרה רכל סןזוזי זוזי תלתין : איהא .סי'עג ז"ל ובשו-ת צד.(

 - בפנים. הנוכרה בה"ג ככונת וכונתי , שודנג( מתקלא חד מנגהו בציר : צ"ל ,ואול' עודנג נתקרא מן הר בציר : שצ"לונראה



 קורדיינא פרשיש-דיברדינר44

 הוא אחר ערבא רינר שזה וענ"ח שעורה()נרעיני
 והטרכהם"ש ד"ז, עי סוף ועיין , בו עסוקים שאנו זהואיננו
 , עירובין הל' ריש שליט"א( הגרח'ב דבריו לי)העתיק
 , דהלמודן דר'א ערבא דינר הוא הרי"ף של שהד?זסבר
 הביא סד דף והכפו"פ - ש)כרהי. הפירושים כאחד לאוזה

 גדולים זוז סאה שליטרא טשהתפין כיצד בפ' כ'דהרי"ף
 של גסשקל הם דינרין והמאה , דינרין מאהשהם
 )כייל( זוז קמד קייואן אל משקל שהואערביים
 בן הדרהם אל קירואן אל בזוז שכונהו וכ' ליטראוהם
 בפנים( )ע"ש התלטודי הדינר כי לו ויצא ג"שם"ד
 שהוא ר"מ רי"כ שחשבון שכ' 64 בדה וע"ש , ג"ש92,16
 לחשבון שוה צנ( הערה )עיין לה"ס ערבא דינרי 228נן7
 דלהרי"ף יפוים החשבינוה שאין א( צ"ע ודבריו ,הכייף
 בהערה )כמבואר בקירוב 91,46 ולרי"כ 92,16הדינר
 =: )6~44!( הרב, להבנת , לפד"ה בעינן ולהרי"ף ,הנ"ל(
 הדינר הוה שלהרי"ף אפשר איך ב( . ערבא דינרין28,8

 קידושין ריש כ' מפורש אם ג"ש 92,16 רקההלמודי
 66 2/8 הוא קירואן אל שדינר ?-ועב"ח ג"ש 96שהוא
 ערבא הדינר שנם אפשר ומעהה והטצא(, (alwnנ"ש
 )בקירוב(, נ"ש 67,2 אלא ג"ש ס"ד בן אינו ר"מ רי"כשל

 שדינרין שפו סי' ז"ל שו"ה )ועיין , נ"ש צ"ווהדינר
 בשויה משוה בן דהרי טסהבר והכי , היו( שוניםערביים
 שהם ברי"ף )שמבואר ששדנג דינרי נ' , עג סי'ז"ל
 שיעור דהיינו , ערבא דינרי 28 4/7 אל ג"ש( צ"ובני
 היקר ספר לידי בא )בקירוב(.-שוב הנ"ל ר"םרי"כ
 נזדמנה אשר הנוסחא כי וראיהי , לעירוביןד"ס

 לדף בהערוהיו הד"ס דז"ל , היא טהוקנה לאולהכפו"פ
 בהלכוה הגר"י "וכ' העתים בספר כ' : מ' אותפב
 ד' שהם )גדולים זוז מאוה ד' בו יש והקב ,.,דילי'
 לימרא כל )ליטרין( ריטלין ד' הקב נמצא , דינריןמאות
 במשקל הן דינרין והסאה , דינרין מאה שהן זוזסאה
 ליטרא, והן בייל זוז קם"ד קרואן אל שהוא ערבייםשל
 כ' שאחריו ובדף ,,, קמח( ליטרא סעודות ב'הוויין
 חזינן ... עניינא האי דכתבינן בהר העתים()הספר
 ,,. דבריו תורף ואלו ,,. מההיא בי' דהדר לגרייהשובה
 מאות ד' בו יש והקב מימרא האי המצא כ"סובפ'
 , עריסותיכם ראשית ת"ר ועד מלהלן והמחוקזוז

 מאה ב"ס סזון כייל זוז : הכי המחק בטקוםוהכתוב
 במשקל זוזי ע"ה קמה זוז נ' סעודה כל כייל,זוז

 לדרהם כונתו יהי' מפרד זוז במשקל אםספרד,-ומעהה
 שיהי' ודאי הלמודי, כייל-כדינר ובזוז נ"ש ס"דבן

 אלא 100=96, )150"64(: כן כי ג"ש, צ.ו הלמודיהדינר
 במקום להקן לא כנראה כי דבריו בכונה אנכישנבוך
 "דינרין" המלוה למחוק נם אלא , בא לחוד ק"נ -קמד

 כייל" "זוז תחהן ולהעמיד הלמודים( דינרין)דמשמעוהו
 ענק זה אק וא"כ , ע"ע , ג"ש ס"ד בף דרהמיםדהיינו
 הספרדי הזה יה" שלפץ אלא - כלל תלמודיםלדערין

 לנו יצא וריא'ג השבה"ל וטדגיי 42, "64(:160_%)100
 בכלי מזוז יוהר( מעם )או י/8 בערך הוא שפרךשמשקל
 , קטת הערה )עיין הלטורי דינר כפה"נ שהואצד"י

 )6/7"96(=בז/684 הדינר נ*ש צ-ו לפיח דהייתוקסת.'(
 נדול הוא ביניהם וההבדל , להשבה'ל( , יותר מעם)או
 כונת כייל' ש"בזוז לאמר יכריחנו כטעפ וזה ,טאד
 64 הוא שלו מפרד זוז וכי הלמודים לדינריםהר"ף
 יש ולזה , כ"כ גדול ביניהם ההפרש עוד יהי' ולאג"ש

 שתי שיעור אכן : הוא גם שכ' רי"ע טדבריממוכים
 דרהם קם"ד שהוא הבבלי במשקל קמח ליפראסעודוה
 קשי שם רי*ע שדברי ג"ש(,-אלא 64 בני זוזים)דהיינו
 שהוא עומר חלה שעור ז"ל נסים רבי' אסר דז.לההבנה
 וביצה ביצה שבל ביצים הל"ב שהוא האיפהעשיריה

 ובכל דרהם ת' הקב במשקל יבא שליש פחות דרהםי"
 הוא לימרא( )שהוא הלוג שמשקל רעתו ואם - ק'לוג
 )ולומר ז דרתם 144 שהוא את'כ כוהב איך , דרהםק'

 לדעתי , המים מן יוהר כך כל כבד הי' שלושהקסת
 צ"ל , דרהם י'ז ובמקום ברישא הוא טים ואולי .דחוק(
 )וכבר - , דינר תי צ"ל דרהם ת' במקום וכן דינרי'ז
 "הדרהם משקל שאיתא 88נ דף לעיל שם כזהקרה

 דינר ורצ.ל השמיני' ,הדינר סשקל וצ"להשמיני'
 92 , 16 הדינר יהי' האמור ולפי בפנים( ע"שמדינה,
 דף המאטר בריש )וע"ש לעיל( החשבון שהראוהיכסו
 אלקרוטיאה( )או אלקרוסואת דיניים שמזכיר185

 להדינרים ברישא כונתו ואולי , נ'ש צ"ב משקלםשיבוא
 בפירושו רנ"ג שמזהיר א"י כספים יהיו ומעהההללו(

 או( )92 בני ג'ב לוג( ועי , ביצה )ע"עלעירובין
 ג"ש.-92,16

 ששיעור רי"ח בשם מה דף בכפו"פ כ' .. פרשיש דינר*
 , פרשיש דינר וחצי י"ב הואה"מ

 כל )דהיינו טורנש דינרין ה' שוין פרשיש דינריןוד'
 ובן פרשיש( 415 טורנש כל או , טורנש 1,26פרשיש
 לנ2,5 5( )12,5: הסלע לפ"ז ויהי' , עכ"ל מרש"יקבלנו
 תצי והוא , פורנש 3 _1/8 נ25,2,6,ז( או פרשישדינר

 3(=60 1/8 " )16 הזקוק ומזה , סל; ע"ע רש"י שלאונקיא
 טורנש בע, שכתבתי למה ראי' וסבאן לרש"ימורנש
 - . ע"ש המורנש אל הזקוק ע' בדבר ,וסלע

 ששיעורו מפורש יצא הנ"ל טהרי"ח מדבריוהנה
 להכפויפ לו הי' מה ידעתי ולא רש"י של שיעורוהוא

 . הוצרכתי( ד"ה סד דף )ע"ש , ביניהםשמחלק
 והיו זו ריבה של כתובתה על חתמתי אני . צורידינר

 בדנרי , זהב דגרי אלפים אלף בהקורין
 למלות ליהא מו,נ בכתובות אכן , פי"ז אדר"נ ,צורי

 - , דינר וע"ע צורי,בדינרי
 אהון אר"ז . קורדינאה דינר , קורדיינאדינר

 )שיא שיעורא לכון מהחזידלא
 חולין , קורדינאה בדינרא שיערו האימלקי( איסרראיהם

נד
ן

 גבל זוז 16 2/8 שמשוה ילהשבהיל , 0ן/50 או 3/7 = )_8~2( ספררי זוז הוה ספרד זוז ע"ה בבל זוז כ-ה שמשוה לריא"ג כי צר.-(
 = 28( 16: פ,2 ספרדי זוז יהי' ספרר זון כ"גאל

_,50/ 



 קימרנאה-דרהםדינר
 כאיסר עד איהא ה"ז פ"ז כתובוה ובירוש'נד,ב

 וכ' צה( קורדיינא דינרא הדין כגון ראבר"ח ,האיפלקי
 פירש לא אך מקומו ע"ש כן שנקרא גידיינא ע'הערוך
 מהרי כתבו הק"ע ואחריו ורש"י הוא, מקוםאיזה
 המדרש העהיק ח-ד בראשיה אררם הרי על )כיאררם
 ע"ש כן נקרא רב"ם ולדעה קורדיניא( מורי על :בר"ר
 - . גורדיינא דינר וע"ע (Gordiaas) גרדינוסהקיסר
 דינרא לי' דשדר מינאה ההוא . קימרנאהדינר

 ו,ב ע"ז נשיאה, יהודא לרביקיסרנאה
 כן נקרא החצים ולרעה , חדשה מצורה דינר כ'רש"י
 ירושלמי בקפופקיא-)ועיין אשר קסריא העירע"ש
 קיסרין העיר שם שנזכר וסופיי ה"ב פיביבמוה

 בערך לאוז החכם .-ולדעה זהב של והי'שבקפומקיא(
 קיסר, צויה עליו חקוק שהי' ע"ש כן, נקראזה,
 וכן שיהי', מה יחיי )1/6( שהות ופירושה מל"סדנקא,
 והיא דנקא פלגא ביינייהו מאי לה,א שבה איהא.
 ומצינו שפ"ו. סי' ז"ל השובות ועיין ברש"י טי"ב,ע"שאחד
 למעה, שע"פ בהוראוהו

 דכי
 כשהלכהי ,א כו רה"ש אר"ע

 מאה קשימה מאה ,,,, קשימה למעה קורין היולאפריקא
 כן המעה נקראה ואולי וי4%ים8 ובל"י בלעו.פ, וכ.ה צי(דנקי
 חמאה על מח"ב זבחים רש"י )וז"ל דינר שהוה שהיאלפי
 מתחלה פי' דינר, שהוה כסף מעה כלומר שתוה דנקא:בה
 לשתוה ההם שהכונה פי' ואח"כ שהוה, והיגמה דנקאמהו
 שהוה מלת השמ"ק מחק לדעתי ולחנם מעה, שהיאדינר

 שהגיה לפי דנקא הגרה אה רס"ב הרבם וכןהראשונה(.
 היא גרה שכל אף )אבל ע"ע דינר, שהות היא המעהכסו

 שהיא דנקא יש כאמור כי גרה, דנקא כל אין בכ"זדנקא,
 משקל רק שהיא גרה משא"כ שיהי' דבר מאיזהשהוה
 ולכן דנג לה: קוראים והגאונים הדינר( שהות כמשקלידוע,

 והא )=שש-דנג(. ששדנג מעה: שש בן הדינר אקקוראים
 הוא בדנקא, ועשרים מאה .,. בדנקא סאה א ס, ב"מדאיתא
 ההם הכונה ההום' לדעת אכן מעה, ג"כ רש"י,לדעה
 התם הכונה הר"ן ולרעת שם, ועשם"ק זהב דינרלשתות
 הנ"ל, דזבחים הדנקא את רגמה"נ פי' וכן סלע,לשהות
 הרמב"ן, דעה שכ, השקל.-ונ"ל שהוה דהיא א יא,ובכירות
 ויקרא בפ' כ' שהרמב"ן הביא הלוי אשם ע' יצחקדהפחד
 כבשה היא שחמאה לפני( אשר ראם בדפוס נמצא)ולא

 והרב הלוי, אשם באיל מי"ב א' שהות חצי שהוא דנקאבה
 הבין וכן שהוה" "דנקא"-,חצי מפרש שהרסב"ן הביןבפ"י
 שנם ספק אין להלמו-ולענ"ד שקשה בעה"ש,וב'כפה"נ
 שתוה שהוא סובר אך שהות, הוא שדנקא יודההרמב"ן
 סלעים. בי שהי' הלוי באשם מי"ב אי החמאת הוה ולנןסלע

 בכורוה , לדרבונוה שקלים מצרפין . דריאבוןדרבון,
 שוהן שדריאבון טה כל לו נוהן אנא,

 וצריך פ"ם הוא בעהל"ש לדעה , פי"א ב"בהוספהא
 על נהקן. כבר שם )ובבכורוה דרכון, , דרכונוהלהיוה
 הוא ואולי הספרים, כל לשבש קשה ולי , וע"ע-הנליון(
 שהי' נרמד( )ע"ע נוספה ריש עם Deben המצייהדבון
 דיא : הולמש של ספרו שקלים-עיין הי-ו' ערךשוה

 - , רעכנונגסווערמע אונד מינץפמאל'
 בכפו"פ שכי מה לפי דרמא. מצרי. דרהם*דרהם.

 ג"ש ד' בני קרפ ט"ז הוא ,פם"ז
 המקדש כלי הל' הכ"מ וכ"כ , צז( ג"ש ס"דדהיינו
 הוא טעה( וי בן )היינו ג"ש צ"ו בן שדינר נ' הל'פ"ב
 משקל והדרמא , ותצי דרמא שהוא , טיהקאלטשקל
 ע"ש )ט:קירמים נרה שעשרים 445 מ 4241,ווינער המבואי ולפי קורפ מ'ז ]או צז-( בינוניות שעורוהס-ד

 משקל יהי' , פאריזי גראן "9 ערך משקלםובכפו.פ(
 דרהם, נ' סלע והצי גראן[ 76,8 ערך 20( "96: )16הדרהם
 שביעיה ריש שלמה מלאכת ועיי' , דרהם ו'וסלע

 1' 150/251( או דרהם ק"נ הסנה אה הוא גםשתושב
 ב' הי' הלז שהדרהם הכפו"פ עוד וכ' , לסלעדויהם
 "64( 2/81 רק בדרהם )והי' נחשה א' ותיק כסףחלקים

 , נקי( כסף נראן )2/8"76,8י::2,ו5 או ג"ש==3/י42
 וחצי צז..( דרהם =2,25 42 2/8 : 96 שוה שהדינרנמצא
 אחרי בטטבעוה וכ"ז , דרהם 45 וה"ס 9 ומלע 4,5סלע

 תירה של שקל רביע אכן , שהוה עליהןשהוסיפו
 דרהם 5/61"1,5ב:25,ו( משקלו לפ"ז יהי' מעה ה'בן

 משקלו הורה של השקל ימחציה ! 2,25(=8/ד % 6,61ושויו
 לשטת וב"ז דרהם, 8 1(=ך3/4 8/ז % )2 ושויו 2,5 == 1,25( ",2

 אחרים יש )אבל , כווהי' שסברי אחרים ועודהרמב"ם
 בכא והארכתי ושקל. סלע ע"ע זה( שיעור עלשחולקים

 הרסב"ם על האדמה פרי בספרו ז"ל מיוחם שהנ'לפי
 הלכוה ריש הביא שלים'א( רח"ב הרה"ג דבריו לי)היגהיק

שקלים.(
 ,1 מוס אינה ,.., שער גה שאין , מום זה הרי ... קטנה גין גדולה כין שער לה שיש שומא תני הירוש' ז"לצה(

 גחצ: שיעורו קורדיינא רי:רא הרין כגון ... כאימר ער ... גדולה כמה ער , מום ,ה הרי ... בגדולה אבלנקטנה
- שהוא. כל זהב כחצי(וו  הוא קורריי:א רינרא רוחב ששיעור הירוש' כטת ולת , הדברים את שבש והק"; בפירושו, קצר הפ-מ 

 משמע , ובשים , שם דגריו מהמ'טך אכן 105, בהגרה החצ"מ גם לוה כ11ן וואול' בהליור הר"ג הנזכר שהוא( וכל סתם זהב ריר הצ'כרוחב
 שיהי' איזה יהי' כסף רי:ר מכל שנים פ' מ'טקלו זהב דינר ההוס' לשטה בירוש'_.גם בעינן ושטחו לרהבו ואנן קאי,וטאטשקלו

 ברברי זאת לכ111 אד; ולא סחם, זהב רי:ר מחצי מעט פחות הוא קורריינא שדינר כ' והחהרצ"פ , א( קוררייג מריגר רוקאולאו
 שהוא' וכל זהב גחכי : פירוטו שהוא' כל זהב ,בחצי וכי חד"ז, מרהט ס כע גדול שהי' מסתבר ויותרהירוש'

_. 
 ובמגוא צו(

 ,__ האמוריםר"ע מדגרי עין והעליט עש"ל, לכר, האבות בזמן רק מהלכים ה" לא להקשיטה כי כ' ו' רף ד"ש מהח' איוב ;ל פ" , האר:להורת
 לריא'ג בסה.ש ועיין . בשים לקמן ע.ין , ממו הקטים מהדרמין להבדילו כדי , כיל דרהם אוהו קורא ורי"ע צז(

 מלת כיל-ומכרה וצ.ל וט"ב ביל כמע ה:קראימ גדולים ע"ע( 1=ררהמין, 111 מאות ור' אלפים ב' הלח מן מכילה מרח סאהע'
 לוג וע, ערבא דינר ע.ע , טוב שכל ומהמדרש מהרי-ף ג: "כיילי או"כ.ל-

_. 
 שהדרהם כ' שפ סי' יור.ע הגולה בבאר צז-ן

 האדום את לקח הרזיהם, את הכיר שלא ולפי שעורות ס-ד משקלה שהי' זהב מטבעת לאיזה שכתתו ספק ואין "זהב" איוםמשקלו
 בהגמ"ר שכ' ורמה רכג סי' יוד-ע בצצה"ח הג' כפה-נ סבר דוקאט, ידועה זהב מטבעת נקראת שבארצי:ו ולפי הה'כ. שיעור בו לסמןזהוג
 ררוקאטין מבואר ,:ם בהגמ-ר אבל . בשיעורא פליגי וכי , הבאה"ג של ;הב" "האדו: הוא הוא דאר, חצ' הוא דרוקאט כהובוהכוף
 כמפורש ,זהב. מטבע שהוא הבאה,ג ':ל הארום מ'טא,כ , "כסף" מטבעת הוא שלו :הרוקאט ההם משמע קצת גם וחרו( )ישן היושתים
 4/1 שוה הדרה: ולהיפך צן--( - .ברגריו

 דאר._

א ~ : : ב 1 ~ נ ש ש 1ב 1 א ~ א נ א  *. 



 כטוןדרוסה-די48
 מק"מ פחות השקל אין דלעולם הרסב'ם rew מהשקלים

 הדרהם והצי,וכי דרהם שהדינר הכים שכ'שעורים,וסה
 דרהם טב' יפחות דלא נמצא א"כ הוא: וכ' שעירה,ס"ד
 מ' הוא השקל דלרבינו כ' כפו"פ היב אמנם י,,וחצי
 וחצי,עכ"ל, דרהם ד' צ"ל השקל מחצית וא"כ 1'...(דרהם
 הדרהם משקל שבין בהחילוק הרב הרניש שלאוההיטא
 הסלע שכ' 63 דף למשל מזה-ע"ש טלא שהכו"פ )אףלשויו
 טחציה שבין ובהחילוק דרהם( ט' שוה דרהם ו'משקלו
 )היינו התלמודי הסלע מחצית לבין תורה, שלהשקל

 שהותו, עליו שהוסיפו השקל,אחרימחציה
 ; הדרס ע"עדריסה.

 פרסי, ממבע מין דרוכנא ובל"ם hape;Xov בל"ידרכון.
 , - זהב של סטנה ויש כסף של סטנהויש

 )ובבכורות ס"א פ"ב שקלים לדרכוניה, שקליםטצרפין
 ישראל כשעלו הגליון(, על וע"ש לדרבונות, איהאנשא
 חזרו סלעים לשקול תזרו דרכונות שוקלים היו הנולהמן

 טהם, קבלו ולא דינרים לשקול' ובקשו טבעיםלשקול
 והדרכטון האדרכון הוא המפרשים יוב לדעת מ"ב,שם
 וריבב"ן , רשב"ם , רנטה"ג  עיין  p~yl) דק-א זהבשל

 שקלים ירוש' ועיי ב. קסת, וב"ב , שם ושקליםבכורוה
 שכונהו ואא"ל , דינרין דרכונות ההם דאיהא ה"נפ"ב

 לשקול רבקשו בסתניהן אציו דהרי כסף, שללדינרין
 ג"כ הירוש' תכונת וע"כ , מהם קבלו ולאדינרים
 ע"פ שהניה דירושלים מהא )ועי זהב שללדינרין
 טה לפי אבל דינרין, במקום דינרי קמו,א דב"בהסוני'
 ע' עיין זו, להגה צריכין אנו אין , שם ההוס'שכהבו
 כסף דינרין כ"ר או כיה הוא זהב דינר והנה . צט(דינר(
 שכ, מה לפי ואפילו דרבון, וע"ע סלעים, 6 או 6 1/4דהיינו
 הדרכמון של שויו עכ"פ הי' דאריבום ע' ויינערהח'

 )וכבר בקירוב סלעים 6 או , כסף דינרין כ'והדרכון
 מזל"ז מעם טשהנה הכסף אל הזהב ערך כינודע

 כ' להרמב"ם המשניוה בפי' אכן . למקום(וסטקום
 שכונתו ומשסע הסלע כפל זהב דינר הואשהדרכון
 ולא , הרב בפי' וכ"ה , צט-( סלעים כב' רק הי'ששויו
 היתה ואולי . הירושלמי בדברי זאה לכוון איךאדע
 גם שפרשו )והמפרשים ההם אחיה גרסא איזהלפניו

 כהרמב"ם, סלעים ב' הוא שדרכון , שלפננולהנוסחא
 : מעטם( אדע לא כהתוי"מ, וטחצה סלעאו
 יא-לא, במדבר כה, יום וכדרך כה יום כדרך יומידרף

 נהפיש ל-לו,ולא בראשיה ימים שלשתדרך
 אדם מהלך מצינו צג,ב פסחים שיעורו,ובנטראבטקרא

 הנץ ועד המהר טעלות פרסא,ה)בינוני(ביום)בינוני(עשר'
 פסו טילין ה' צה"כ ועד החסה טשקיעת טילין, ה'החמה

 מפלנג וחמיסר דיומא, לפלגא מצרפא חטיסי תלחיןלחו
 עד שמעה'ש , צד,א שם הוא, ר"י ודעת לאורחא,דיומא
 להר פסו טילין, ד' צה"כ עד טשקה"ח וכן מילין ד'נצה"ח

 הוא, כסה מהלךיומדקרא לרין ישהלהיןוהרתי,ע"ש.בכ"ז
 ר"י דעת היום, אורך בדבר פלונהא מצינו שםדבנמרא
 עש-ה מהלך ההוא ובזמן צה"כ, עד מעה"ש נחשבדהוא

 אכן פ-מאוה, עשרה ג"כ ודאי , יום דרך וא"בפרסאות
 השקיעה עד מהנץ הוא בכ"מ דקרא )ועולא(דיום רבאדעת
 הוא רקרא יום שדרך אפשר וא'כ ר"י( היש ד"ה ברש"י)ע"ש
 שקיעת עד טעה"ש נחשב דהיומ ולטד'ס מיל, ליב או ל'רק

 אפשר סיל,אך ל"ו( )או ל"ה יום דרך יהי' מיל( )ע"עהתמה
 כסו דקרא, יום" "וררך כלב"א, הירה שדברה סברישכ'ע
 פרסאוה.- עשרה הוא ההלמודי, ביום' אדםשמהלך

 כה דרךיום ח"א תנאי פליני פ"נ שלח פ'ובמכילהא
 ומעמא ע"ש פרסאות עשרה הוח,וח"א לכל פרסאוהשלשה
 בינונית דדרך משום שם פ-סאות,מפורש עשרהדמד'א
 רוח לכל פרסאות ג' דמד"א מעם ביום,אכן פרסאותעשרה
 שקה"ת עד מעה"ש נחשב דהיום סובר אתפ-ש,ואולילא
 לעיל שיכרתי פרמאות-כמי סיל-מ' ל"ו הוא יוםודרך
 מ' השטח, כל היינו כה יום כהודרך יום דדרךוסובר

 ואחרי לדרום, פרמאוהמצפון ומ' למערב מטן-תפרסאות
 ב( נד, )ברכות פרסה ג' על פרסה ג' היתה ישראלשמחנה
 ,- רוח לכל פרסאוה מלשה למתנה מחוץ שהי'נטצא

 שש דרכסונים כסו , בכתובים א"פ נזכרדרכטון,
 )נקראת פרסי טמבע ב-סם, עזרא אלףרבאות

 מלך צורה אחד מצד עלי' חקוק שהי' ע"ש לד"קכן
 הנק-א קשה צורת השני ומצר , ררא בל'פהנקרא
 והראב'ע רש"י וכ' בזה( פ"א עוד ויש , כמוןנל'פ
 וריא"ג , שיעורה פירשו לא אך , זהב ממבעהשהיא
 : הוסיף )ורש"פ שהדרכמונים כ' בעה"שהובא

 של אם , איזה פרשו ולא , דינרין הםוהאדרכונים(
 הררכונות אל אותם דהשוו מהא אבל זהב, של אוכסף
 לדינרי שכונתם ע"כ בדבריהם( )ע"ש מהניהיןשל
 וכי , דהירושי אליבי' דרבון בערך שהוכחתי כמו ,זהב

 ועיי' צט. בהערה כסנואר )דראכמען(, ךרכסון ב'סשקלו
 , )והאדרכון הדרכטון שמשקל 3 הערה 249 1וויענער
 והת"י - צט..( קרובים והשיעורים נראן, 167 הי'והדרכון(,
 כונתו ואם ע"ע, דרכמון, שקל( )חצי כסף בקע נםהרגם

 של דרכמונים נם שהיו שיסבור ע"כ הפרסילדרכמון
 שכונה י'ם אך , באמה( הי' שכן עה"ש )ועי ןכסף

 אלכסנדרית,- )דראכסע( לדרכטוןהתרגום
 נחמי* רכהוב דהא סובר לי--יב שטותוהרמב'ן

 שהשקל לפי הוא , נשנה השקל שלישיה לתת ,י-לנ
ההוא

 ורעת הכנתי, ע-פ התוס' ולרעת צט( - . הרב ררהם_שמביא ט' חוא "השקלי הלשון את לפ"ש שם מצאתי לא אנכיצו-..(
 פ-א שקלים בהל' שכ' וטה צט.( - . וררכמון ר-ז אונקיא, ytv גראן 156 דהיינו דרכמון ב' או אונקיא כרבע משקלורנסה"ג,הי'

 .משקלו- שהי'ה"ד
 שהי' כונתו ע"כ סלעים, ב'

 6ן ר'ע אכן צ'ט. הע"ה עיין צט'-( איסר.- 1;.ע סלעים, ב' כמשקל כסף, "שוה-
 רכונתו גימא אפילו , דהיינו , אפיני אחת ררכטא רק היא רקרא והאררכון שהררכטון כ' סופנ"ה א-ב חלק עינים מאורהאדומים
 אליבי' שפרשתי כמו לפ.1 דקרא 6ירושא )ויהי' כסף של שהוא שסובר שמשמע אלא עוד ולא , גראן 80 רק , הכברהלהדר:מא
 ואררכונים וררכמו:ים וכסשיס וזוזים רונר( ע' וריש בפנים ע"ש רשיי שזכר אלו עכזת )ר"ל וזהובים שככ-ש אדרכון( ע ע ר",רתרגום
 - . עע'ז( רמתניתן. ררכונות ובין ניניהם שמחלק לאטר ,ונצרך אחד דברכילם



כךהדרים-הין
 וכן , הורה( של ומחצה )שקל גהה ל' שוה הי'ההוא
 פ"ב שקלים התיי"ם ודעת בת, ע"ע , התשביץועת
 היו לא נתמי' שבימי דאחרי , שוקלים היו ד"הט"ד

 דנחטי' דשקל הרמב"ן שכונה ע"כ דרכסונים, רקשקלים
 הי' אליו ,השיה דמתניהן הדרכון וכי הפרסי, הדרכסוןהוא
 התוי.ט, על שתטה מה בי"ד ועיי בפנים, ע"ש שקל, ו1,2
 . עוד הרב לקושיה מקום אין דבריו שפרשתי מה.לפי

 לטטכעות דרכמון קורין להר"ם פיהם"שוטעהיקי
 קדושין ריש ע' ג"ש מ"ז בת למעה א( שונות,ומשקלוה
 ג"ש, ל"ו בן למשקל ב( ועוד, ב"ח ובכורות פ"הוכהובוה

 והדרכמון דרכמונים פ"נ והאונקיא מ"ר פ"א שביעיהעי'
 ל"ו והאונקיא סניה ובתוה"ש נ'.- אות לקמן rstY1i נ"ש,ל"ו

 באות הנזכר הדרכסון )והייני ג"ש י-ו והדרכמוןדרכמונים
 הובא על"ו ח"נ ובתשב"ץ לזה. הכרח אדע לא אבלא'

 מזכירין שם ובבכורות נ( בנוסתאוהנו, שהוא כמוהלשון
 שוים מהם 38,5 אחדוה נוסחאות לפי אשר בבלי,דרכסון
 67,26 הלז הדרכון יחי, ע"ע( ג"ש, 1920 אל דהיינולה"ס

 נמצא , לה"ר דרכמון 63,6 נוסחאות יש אך )בקירוב(.ג-ש
 ררכטון ד( נ, אות לעיל ועיין בקירוב, ג"ש ל"והדרכמון
 נ"ש ס"ד בן מצרי דרכסון ה( שם, ג"ש, ס"א בןטצרי
 . למנחות הקדמתובסוף

 בש"ך דבייו )הובאו ערלה הל' סוף חמודותובדברי
 רע"ם בשם בשה"ק שמצא כ' מ,ו( ס"ק רצ"ד סי'יוד"ע

 שבכל עליו- תמה )ואני שעורות י"ו דרכמון היאשהמעה
 ולא בשה"ק זאת את לחפש לו הי' למה הוא, נאמןפיהמזש

 שעירה צ"ו ומצא שקל וכי כ"ס( בפיהם'ש הוא כן כיזכר
 קייינטל 1/6 המעה נמצאת , פראג במשקל קווינטלא'

 שדרכמון לרומים היוסיפון בגליון מצאהי אך :וסיים
 ה"אך"- הוא מה אדע )ולא קיוינמל א' משקלואימישער

 שונוה, למטנעוה דרכמון המחברים קוראים ראינו כאשךכי
 לווי"איטישער.-(, שם לו יש יוסיפון ההגהת של שלזהובפרם

 כל את הביא , רכ"נ סי' יוד"ע בצצה"חוהגאון
 . דרהם( הביא דרבמון במקום )רק הש"ך בשםהאמור

 )ולא בעזרא הנזכר האדרכמון הוא ג"ש צ'ו שהבןוכ'
 הדרהם אבל . לעיל( שהבאתי המפרשים מדבייזכר

 הוא כי , מזה גדול בזמננו באפאמהעקא בעההנמצא
 ולפ"ח צט..י( כנודע זאלאמניק 14/15 דזמ:נו()הדרהם
 ורביע, לום ה' משקל הוא מעין ק"ג , ש"ה בסי'הם,ז
 זאלאמניק במשקל עולה נמצא , זאלאטניק 16 8/7והוא
 קב )כי כא מן חלקים וי"ט( : קרי )ז לום שעורוהקכא

 זאלאטניק 16 84 על חלקם נ"ש 1920 הואטעה
 שלו לדרהם עולה ולפת ו2~( 19/21 זאלאטניק לכלעילה

 ביוסיפון ולעיל , סנ תלקי ום"ם קי*נ 121()4/15'א19/21
 למה אדע הרב,-ולא עכ"ל שעורוה, צ'ו שהואמבואר
 להראות שה דסי' הט"ו דברי להביא והוצרך כ"כהאריך
 בקצרה הלוא מו"נ של סדרהם קטן היוסיפון שלדדרהם
 הוא היוסיפון של דהדרהם מהא זאת להוכיח יכולהי'
 של והררהם זאלאט:יק, ח45/6 או 8/4 דהיינו קווינטלא'
 בערך נסתפק ואולי ז זאלאמניק 56/66 או 5!/14 הואטוי;

 ולכן , סו'ז של משקלוח ערך אל פראג שלהקווינטל
 שסבר הטזז, של וסמשקלוה השעורים מחשבוןנסהייע
 הדבר )ועדיין גדול ע"ע , סו"ז סשקלוה שהםהרב

 הם קלות טו'ז שמשקלות שם כתבתי אנכירחוק(-אבל
 6/8 היו אאזמו"ר ולפ"ח , הם'ז שזכר קיסרממשקלות

 הוא 14/15( )5/8. מו'ז של הררהם נמצא פראג,ממשקלות
 שהוא היוסיפון של דרהם משא"כ פראנ, קיזינם 2ן/7רק

 של דהדרהם והוא קיוינט, 9/12 או 8/4 המניהלפיד
 2,'2. עם אאזמו-ר( )לפ"ח הרב מרו של סדרהם גדולה'וסיפון

ה.
 הנצין שני , למעה הדרשן שלשה . הדרם .הדרים

 שם )ונירוש' א יב, קרושין ,להררים
 שהדרים נמצא מופ"ה( ב"ב הוספתא וע' , דורמיןאיהא
 דינר 1/6 שהסעה )אחרי דינר 8!/1 או מעה 1/8היא
 2/' הוא וא"כ לטעה, הדריס.ן שני הערוך ונרסתע"ע(,
 horderaln הררם קירא והחצ"מ דינר, 1/12 אוטעה

 סיליקוס הנקראת קמנה למטבע והושאל)נערשטענקארען(
Siliqnes  שלפנינו הנרס' 4ולפ"ז , דינר 1/18 'מהיתה

 אבל הטסתברת[ היא הדרםין-הרדםין-למעה,נ'"
 קש.ק גם מהשורש, ההא שאין נראה הירוש'מנרמת

 הנרס' גם מסתבר בלהי זה ומטעך הספרים, כללשבש
 בספרו.- קרויסם הח' שזכר Xoy8PaSקנדרם
 עיין , קמט : ערב בל' ויהירגם ק( הינא ובל"אוקין.

 ומו"נ, בתנ"ך הר"פ נזכר קסט. וע' לריא*נ,סה"ש
 זיהא ומשת ת"י ל-כד, שמות הין זית שמן הכתובואת
 שקלים בירוש' וכ"ה לונין, הריסר דמכומי קיסטי'מלי
 ובבלי , לוג עשר שנים שהם הין זית שמן ה"א,פ"ה
 סוכי אני בסלע לוג סלעים בי"ב הין איתא ב סו,ב"ק
 ושינ א פס, מנהות זה ולמדו , לונ י"ב ההין הרי ,לך

 בניטטייא ז-ה זה, יהיו ... וכתיב , הין זית דכתיבמקרא
ת-יסר

 שלו שהזאלאטניק הוא שחשב טה )לפי חרג לחשבון כ.כ נ"מ בזה שאין זאלאטניק-,אלא 8,ז אך הוא הדרהם כזורע, צם-..(.
 אשר המל"ע ,ע-פ כ' לאפ"ש בפנים.-ובקו.א לקמן עיין , 8/4 טן יותר הוא 8,ז רסוג"ס היוסיפון( הגהת של להואלאטניק?ה
 עולים , הים שהם גראן( )1920 דרהם וליב הגאונים, של ג"ש הוא דרהם( )60/! הגראן ובי , לוט 4/! הוא שהררתם , נח.יןלא
 שאנו זו )בתשובה שכ' גצ"צ הגאון רעת על לעטוד זכה ושלא , כ"כ שהצריך ז.ל רש-ז הגאון של טעמו וזהי ייק ח' יי 4')32

 מטה זכר שלא עליו והפלא . עש'ל , ונימוקי" בטעמן "בשרין נ"ע רה,ג דברי הלא כ' , אזז-ל אדמו"ר טעם ידע ולא גהועסוקים
 ל"ג מצריך ג'ל אדמורא'ז הי' ואם , זאלאטניק 14/15 הוא שהררהם בפנים( שהבאתי הדברים )היינו זה לפני ום בצ"צ הגאוןשכ'
 לוט(, 9 =1/8 "8( ,3 : .7( )32 הם עכר שכתבתי, מה לפ' ,ואפילו עלום )3א5ו(בנ.48/45 "14(: )32 מצריך הי' לה'סדרהם
 לא כי בקצרה, אך , הללו האפ.ש ע-ד הערותי שם כי גה. הערה ועיין . גדול( בע' כתבתי נ"ע רה"ג חשבון בטעם ומשנ"ל . ח'ולא
 אז מונחהי'

~DDn -.שמות למשל עיין ק( לפני 
 ל_

 היא .הינא" בכ"מ וכן הינא, מלא זיתא במשח ת.א הין זית דשמן כד,
 חצי שהוא כ' הינא ע' שלו הארמי שבסחיט להח"ל ה" טה אדע ולא לקמן כאמור , סעקטסטאריום י'ב והיא , הין שלתרגום

 כטובן, התרגיזי לדגרי ענינו אין אבל הסינא, וע' קסם, ע"ע , הינא הסעקסט' גם לפעמים נקרא סצרי בל' כיסעקסטאריום,-ואם



המינא-הניץ
 שוה שההין שלו, בקדמוניוה יומיפין וכ"כ , הוייןתריסר
 באקהע שין לוגים( י"ב )ךב מעקאריען י"ב שהן כח,לכ'
 חצי נם בתורה ונוכר קא( ע"ז וווינער ופירסם 260,דף
 כולם את ומצינו ההין, ורביעיה ההין ושלישית ,ההין

 יהי' ההין חצי ונסכיהם כח-יד במדבר , אחדבמקרא
 ובמשנה , ההין ששיה גם נזכר ר-יא יחזקאלובנביאים, יין,- לכבש ההין ורביעיה , לאיל ההין ושלישיתלפרן
 שבמקרש איתא דמנחוה פ"י ותומפהא דמנחות מ"בפ"ם
 ההין- ורביעיה ההין ושלישית ההין וחצי הין :הי'

 שמאי המקוה, אה פוסלין לונ עשר שנים של שאובססיםי:,:יגבנגן::,::"עינן"ש:!
 הוגה )כן לוג וששה שלשים של מ"ש הין מלאאומר
 שלשה וח"א . דמתניהן( קבין ט' דהיינו , מוכרחוכן
 הל' סוף בה"נ אבל . לונ ל"ו בן הין לפנינו הרי ,לוגין
 ולא , זו הוספהא הביאו א קח, פסחים ור"ח ,חלה
- שטאי בדברי הין" *מלא המלותזכרו  לת"א וראיתי . 
 שסובר אלא עור ולא , ההוספהא גרסה לקייםשרצה
 הנ"ל, רעריות מתניהן על גרולה, פליאה לו קשהדהי, טה הוא , לוה הכריחו ואשר ן לוג נ' בן הין נםשהי'
 נגר הגרריים הכריעו איך , עליה המפרשים כל עמרושלא
 על לחלוק שמאי יכול איך , תטי' ועוד - ? והללשמאי
 זה בלשון הלכה ששמע בפירוש אומר הלל אם ,הלל
 שהלל בשעה קבין מ' לאמר שמאי יכול ואיך ?מרבו
 OP' הין מלא בפירוששמע

 שהינים החלים ע"כ איטר
 הלל והבין הין" "מלא סתם אמרו 1ש1"א , היושונים
 בן להין דכונתו - , ושמאי , לוג '"ב בן להיןשכולהו
 מפורש סשו"א ששמעו העירו והנרדיים , לונל"ו

 החכם דברי הוכן ע"כ - לוג נ' בן להין דכונהםשפרשו
 רהלל ושנה שאמר עד לי' דפשיטא סה אבל - ,הלז
 טבעי' , מרבו זה בליטון זו הלכה ששמע מפירשאטר
 ולא במשנה לא לזה רמז מצאהי דלא , סובאלי

 שמאי פליני דשו"א אליבייהו שלא והניאה ,בהוספהא
 אלא מתניהן דאסרה ]והא רנפשייהו אליבי' רק ,והלל
 שלענין הפירוש אין , רבו בלשון לוסר אדםשחייב
 אלא ה.1 טלא הלשון משו"א הלל שמע מקוהפשל

 אומר.ם היו "הין" מלת מזכירין שהיו בשעהשבכלל
 ישראל והפארה , ור"ב בר"מ הטעם עיין - הין"*טלא
 אסר הין מלת כשזכר הלל נם ולכן - הגר"אבקטם

 א, פו שנת רש"י, של רבותיו ולפירוש הין"*טלא
 בשם דינם אסרו והלל ששמאי סמתניתן רא" ראיןוראי
 הלכה שקבעו מה הקשה לא ומעתה . בפנים[ ע"ששו"א

 אמרו שו"א בשם רהנרדיים , והלל שמאי ננדכהגרריים
 . המינין הסשה ארבע למור רהוה רבא נסא .הטינא רינם.- אסרו עצמם שספי והלל, שמאי משא"כלסלתייהו
 כ' הכתב בפתשגן , כרה והשתי' פסוקת"ש

 שכהבתי טה ולפי , שיעורן פירש ולא , ירועותמרות
 או , לונ הצי שהוא מוכרח , פיתקא וערך פוסקאבערך
 מצינו ובאמת , לונ ע"ע , הך רהיינו סעקסטאריוסחצי
 שהיתה HemiDo הסינא הרוקים של הלח סרותבין

 ~ע"1 !20 רף באקהע עיין , סעקסטאריום חציטחזקת
 חצי היא , לנו ש שהסינא וכ' צ"ם הח' נםמסך

- מעם בלאסעקסטאייום-ואם  וזה , הח"ל ' וכ"כ 
 סעקסטאריום[ תצי הוא הסינא בלויס כן כי הוסיף,האחרץ
 משמע לשוט וססתסת הץ. חצי שהוא כ'ורבים
 ההמינא ותהי' , לוג י"ב בו תורה של הין חצי אלשכונתו

 , חצי שפירושו 1,1 הסי מן השם את וגוור - , 4גון
 שהביא 208 דף נאקהע ועיין . הין שפירושו הינאומן

 וע"ש , בעיניו ישל ולא , עסטאטיאס בשם כזהפירוש
 חצי לפרשה אפשר בב"ו , כן הטלה נגזר אם ראףשנ'

 הסעקסטאריוס גם נקרא מצרי בלשנן כן כיסעקסטאריום
 מוכרת זה שיעור שלרעתי אסרתי )ולעיל ,הין

 . שלנו(לההטינא
 , הח"ל ודברי רב"ם דברי לפניו היו שכברוהח"ק

 והיא אחת מרה המינא : וכהב שניהם דבריערבב
 דיא מאסם . ובלים. . בל"ר. . בל". החץ"..*חצי

 עחצף .. אינא ... סעקסטארעם" "עומעםהאלפם;

 , הץ בחצי וסיים , הץ בחצי פוסח . עכ"ל "הץ"ה.נא
 המצרי להין שכונתו ולומר - ? לונ חצי כותבובאטצע

 לזה רמז אין כי אחרי , מסהבר לא , הח"ב שכ'כמו
 כאן. ענין לו ואיןבדבריו

 , להנץ שמנין שני להררים הנצין שני . הנץ .הניץ
 1 ניצין איתא שם יבירוש' ג יב,קדושין

 מל"י שהיא החצ"ם וכ' ,- הניצין פ"ה ב"בובהוספהא
'Eyvea;דינר ביובע טתשע א' שהיא לפי מתש;" "אחד 

 א"כ , הררם דינר=18 : חשבונו לך והא)סיכטרי*ן(
 הנצין, 2 הוא שנוררם ואחרי הררם 4,5 היא דינרריב;
 ]1בעה"ש , הנצין 9 הוא 4,5( % 2 )בב דינר רובענמצא

העתיק
 ישתנה וע"פ , מים לוג למשקל שונים שיעורים לוג ערך ועייין קא( .- חצר ולא השלם, הס;קסטאריום כן נקרא טצר' שבל'ועור
 הקראי רעת שכן ונ"ל . מעה( ה' !בני קדש של 111 אלף משקלו יהי' שלהרמב'ם שאפור , קנג הערה ההיזמים.-ועיין משקלגם

 החין וששית לחם שקל עשרים שם האמור )על 'א ר_י, ליחזקאל בפ.רי'טו הטטבעות( על : הח"צ אצל ).ההובא ראובן בןיעקב
 הת-ע ראה כספים._והנה קס"ו יבוא ככפים אלף ההין ורשית שתות פחות ריטלים" אינקיות "ב' שקלים ס' כלל ויהי' : ד!"למ.ם(

 ולא לפני עור הספר איז כי !יע"'ט פירושו והפליג הרבהלהגיה ע.כ , להקכם איך , לדעתי ידע, יא אך משובשים הדבריםשעכיח
 כספים אלף ההין את הושב הוא : הם כך הדברים ופ" ריטלין- C'AI .באונקיות רק לתקן נראה ולי . cnr) כמו דבריו להעתיקאוכל

 ותפם , קם-ו על היתרים כסף 3,ב אל הש ,ולא כספים קם.ו הוא רקרא ההין ששית א"כ , כהרמב'ם קדש ול כסף( ע.ע,:עזוזים,
 .שהם שלס מספך ותפס ס' על היתרים וטחצה הוקל אל חש לא )ג"כ שקלים ס' הוה הלהם של שקלים הכ' עם ויחד שלם(מספר

 האונקיוה( להשגון נחשכם )אם גאונקיות שקלים ס' והטיפ( והלחם כלל ויהי' : שאמר וזהו . אונקיות ל' לשקל או:קיא חצילפ.ח
 החין שמשקל שמובר ברור נ"ל זה אך , שיהי' א.ך הדברים פ" י'ה" ' ל' הם 36-((/36 כי ריתות פחות אונקיות( )30 ריטליםג'
 הין.- נקרא הלוג שגם ק, הערה הזנרתי כגר המצרים אצל כי "בהלמוד" אמרתי קב( .- קדם של !וו אלף הואמים
 .- בזה קצת שעמד סו רף שבת למס' בחידושיו תרטט( )ווארשא מחדש הנדפס צבי חמרת ועייןקג(



וויבר
 "נ" שלפנינו הגרם' ע"פ חשבונו עשה החצ"ם והנהההבני. קשי שם דבריו ע"כ , כהוגן שלא החצ"מ דבריהעתיק
 ב' , לטעה הדרוסין "ב" הערוך לנרסת אכן למעה,הדרסין
 דינר ברובע מתשע א' ההניץ יהי' לא y~p' להדרם,הניצין
- . החצ"מ רברי את הכי בלאו דחה יהתהרצ"פ 1/6(,)רק  

ד*
 שהוא מעין וב' ב', ס"ק פח סי' ח,"ם הממ"ע ז"ל .*ודיקת

 פענ.נ ח' שהן פולנש גדול עולה הדינרשליש
 נדול על עולין ח' שנ"ב פענינ ווינר ת' ג"כ והןליטוויש
 שהן פ;נינ ר' שהן פולנש נרול חצי היא אחה ומעהפולנש
 שמינית יה" פרוטה רשיעור נמצא ... פרוטות ל"ביחד

 שכונה גדול בע' שכהבהי מה ולפי וליטחיש. ווינרמפענינ
 אבל ריינש. לנרול שוה שה" כבד פולנש לגדולהסם"ע
 אחת, מעה וה" ריינש, נדול כחצי הי' הקל פילנשהגדול
 היהה אז פעניג ח' על נחלק הקל פולנש הנדול גם אםא"כ

 סנה. פחית מעט ואולי הקל, הפעניגהפרוטדורביעית
 u~D-אשין, ,גרוע קל לאח"ז הי' הסינר הפעניג שנםואפשר
 פולנש כפענינ )היינו פרוסית ד' כערך רק שוה הי'ולא
 ן ביוקר הווינר הי' שמתחלה שמ"ב סי' הה"ר ועי"הקל,
- הווינר(' והוזל המטבע נפחתהואח"כ  

 שכ' מה א( הסיהוה אייה לנו יתישבוובזה
 ס;"ו רצד ס.' יוד"ע ברמ"א הובא קצב סי'התה"ר
 :טע עליו ופודין מש"פ יותר הוא ווינר חצידמטכע
 למה בש"פ לפדות אפשר אם קצת הטוה והדבירבעי.
 '2כינהו שסבר ]והי2"ך ? פריטיה ד' שהיא ווינר חצילו

 , ע"ש[ , בזה עמד באסת r'CDn, שזכר הכברלהווינר
 שוה שהי' דקל להווינר שכונתו אפשר האמור לפיאבל
 );י.' ווינר ברבע לפדות הי' וא"א פרוטות, מד'פחות
 ר"י בם" שכ' ימה , מש"פ פחות דהוא כיון שם(ש"ך

 , ווינר )1,4( מחצה לחצי כלל מנעת אינהשהפרוטה
 הד"ט ומדברי - . המטבע שנפחהה קורם שכ"כאפשר
 הגימא לפניו היתה שלא קצה משמע כ"ז סי'אה"ע
 בהגהות שכ' מה ב( לחיר,-- "לחצי" אלא מחצה"אלחצי
 בווינר, מכ"ר א' שפרוטה ל"ר אוה פסחים שלמנהגים
 ]והח'ה"ש לחשבונו מובן כל ואין מאד תטוהוהדבר
 מדינה, דינר דהיינו ופרשו בדינר, מכ"ר א, להגיהרצה

 שבא אחרון שמחבר , בזה הזרוח ירגיש לא מיאבי
 הנ"ל הקל לווינר כונתו שגם דאפשר כ"כן יסתוםלפרש
 העהיק והמדפים מבארבע( )= סכד' א' : כהוב הי'ובי

 כזה ממש וט;וה , לאסצעוהו מסופו הקו אהבטעיה
 ושתיר כתיב שה.' פע"ה קצב ס" ,,"yff ברמ"אקרה
 ום הש"ך והקנו , כ"ר והדפיסו שעורוה כד'ערשה
 אשר 1860 לבוב דפים בהכלבי קרה להיפך ]וממשמק"ו
 "כא"ב;" משקלה והאוקיא א'הא פ"ט שבסי' ,לפני

 שקרא "כיר"-'אחד : שצ"ל מפק ואין מלגיריש,פשיט.ם
 ינך מ"ח, בסי' ההם אימא כן "כארב;"-כי פשטוכד'

 הל' הנדפמ"ה חיים בארחות ועיין . החשבוןמסתבר
 ע,[.- נהעה-ר לא והמו"ל "כארבע" איהא שם שגםחלה,

 סיף טררכי להגהות בחא"ש הרמ"טומדברי
 הי' ורוססיא ליטא מדינת של שהפענינ נראה ,קדושין
 התלמודית פרוטה וו שאין "פרוטה"-ולהוביה בזו"מנקרא
 שקורין הם )התלמודיוה( שהפרוטות נאמר ואם בזה"לכ'

 טמבע יהי' מהם ח' שהוא והאיסר לו"ר מדינת שלפענינ
 יניע ... ריינש( נרושין 1/2 )דהיינו פילנש גרוש.ןשקורין
 ק"ת איסרין( 4800 שהם דינר ר' )= הבתולהכחובת
 80% 160 )כי נ"פ שלשים הוא זהוב שכל פילנשזהובים

 תי והיינו הנ"ל( לפ"ח אימרין או גרוש.ן 4800הוא
 יגיע ולפ"ח , פולנש נרושין י"ב הרוקאט שהריריקאט
 בשום א"א וזה פולנש, זהובים מ"ז שהם רוקאט מ'לה"ס
 . כן קבלנו לא גםפנים,

 מררכי בהנהות שי מה הביא ז אוה יב סי'אנ"ש
 שעורים מ"ח הוא וויניצאה חדש דוקאט שמשקלשם

 ד' בתולה כהובת א"כ ריגר( 1/2 ,= כעין ג'דהי.נו
 מהרם"ט עליו ונ' : בזה"ל וסיים , כסף רוקאםסאות
 הדוקאט שהרי ... 1"פ D"p בתילה כתובת תהי'שלפ"ז
 שרווקאם חשב כהרם"ט ... אבל ... הרמ"ט עכ"ל נ"פ."ב

 בפולין הדוקאם שהוא כמו ג"פ" "י"ב הואשכווינציאה
 שהרם"ט סבר הנה הג"ש. עכ"ל ששה" רק שאינו"יאפשר
 בפנים המעיין אבל מרדכי, הגהת שיעור על לחלוקאמא
 אלא , בא ההנ"מ על לחלוק שלא יראה הדבריםבסדר
 4800 ב;.נן בהולה לכתובת וכי א.סר, היא שגדול מד"סעל

 מה להבין זכיתי ולא . נ"ר( 240 )או ג"פ 480 ולה"סנ"פ,
 ששה"- רק שאינו "הואפשר עם בנ"ש הרבהועיל
 עיקרהא

 החשביי
 שמצריכין הג"א על קאי הרמ"ט של

 חושב ואם . לה"ס 480 נם לכהובה 4500 הנילהמד"ס
 דיקאט על שקאי לפי הוא דוקאט מ' וה"ם ת' הכתובהאת
 ג"פ ו' הדיקאט אה נחשוב ואם נ"פ, י"ב בן שהי' זו"םשל
 גיף אבל רוקאט, פ' וה"ם ח"ה הנ"ל למריים הכהזבהתהי'

 ג"פ 4800 הנ"ל להמד"ס יהי' דלעולם ישהנה, לאהשיעור
 קי( כאמור לה"ם נ"פ 480 ,לכהובה

 מלה הרם"ט ורברי , ההנ"מ את העה"קובחוה"ש
 של שהדוקאט כהנ"ש הוא נם וסבר , הנ"'? כסיבמלה
 והפלא פלא שנפלא וכ' וויניציאה דוקאט היאהרמ"ט
 שהרוקאט נאמנה ביניתה ירע שלא וחשדו הרב חשבוןעל

 )אף כן כ' חשבוני מכח רק נ"פ י"ב ה.אהפילגש
 היא שנם נראה , ;יניו למראה גם שה" הנ"ששמדברי
 אגב בחשבונו טעות נזדקר ובי כזה( מדוקאטידע

 לכינת בסחכ"ת הוא גם ירד לא ולדעתי עכ"ל.חורפי'/
 חישר ואני . שנתכתי כסו מסתברים והדבייםהרמ"ט,

 כי בנ"ש( הרב את הוא וחסד )כמו בחוה"ש הרבאת
 ראה דאלו ;אה, שכ' בשעה הרם"ט הנהה ניף ראהלא

 שיראה כמו רבר.1 לכל טקים הי' לא במקומםאנהם
 נראה הרס"מ שמדברי שכ' וע"ש - . ושם שםהמק"ן

שסיכ-  רייסס גרושין ג' דהיתו פול:'2" גרושין "ששה מעה, ג' או דיר חצ' ,שהיא הוו':'צ'אה הרוקאט את שחשב מה דגם ורעקר(
 רק מעה ג' והיא הווי:'ציאה, הדוקאט הי' לא , ר":.2 גדול 2'1 עד המעה שיעור את הוא דמגדיל למאי ראפילוצע'ק,

 פולגות גדוליך ששה שהיא שאפשר הרג כותב ואיך , פולנש גרושין 1: או , רטט גרושין 1,5 =)3"2,,ן(
_! 
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זהב50

 י' בהילה כהוצת *רהמשערין" הוא שסובר כסושסיבי
 ס.' )אה"עזהובים

 ס"
 דאי , דאורייהא כתובה היינו

 זהובים, פ' דאורייתא ההי' דרבנן לנהיבה דכונהםהימא
 שהם ריינש זהובים ח'וה"ם

'ff~ 
 לחשבת )מכוון ז"פ

 לזה, הוכחה שום רואה איני ואני . עש'ל הרס"מ(שזכר
 מוו יהי' הנ"ל אשלהמשערין" שיודה אפשרואדרבה

 ולא מאד גדול שיעור היא לדעתו אך , הגס שיעורז"פ
 אלא הרס"מ כ' לא הגהתו עיקר שכל )ואפשע בן.קבל

 הפ;נינ יחשב שלפיהם הנ"ל .הסשערין" מדעהלהוציא
 ראם החוה"ש כונה ואולי -. והגרושין-לאיסר(לפרומה

 שמקיר אחרי עליהם חולק הי' לא בן דבריהם מפרשהי'
- . בפנים ע"ש במהרי"לז הוא לרעתודעהם  

ז*
 זהוב. או זהב : מהם לפעסש נקרא זהב הדינר זהרב,זהב.

 באחד בצפורי מעשה מ"ח פ"ח בבים איהאדכן
 , לחרש זהג מדינר לשנה זהב בי"ג מחכירו מרחץששכר
 לשנה זהובים בי"ג ואא"ל ע"1 אמרו כ קב, שםובגמרא
 . זהב דינר פירושם וזהוב שזהב הרי ..., לחדש זהבטדינר

 הנזכר זהב נם מ-מי, לדהי"ב המפרשולדעת
 ד-ה דמל"ב זהב אלפים וששת וכן זהב, דינר הואהתם
 זהובים.-ואולי כ' ורשיי דדהכ. דינרין אלפין ושהאח"י
 כד-כה( )כראשיה משקלם זהב עשרה דקרא פירושיהי'

 בטדרש דאיתא מה שפיר אתא ובזה זהב. דינריעשרה
 כנגר מאתים , ר"ן שהן יריה על צמידים ושני :אנדה
 העשרה דמפרש והוא תוספה, וחמשים בתולהכתיבת
 ]אכן כסף. סינרי 260 = 26( " 101 שהם זהב דינרי י'זהב
 ושם( שם  ודה"י )בראשיה ום"י ות"י אונקלוסלרעת
 י-פו במל"א נם . הרלב"נ[ וכ"כ , לסלעים דקיאיהכונה
 וכ"כ , דינר הוא דההם שהזהב רש"י כ' ה-הוסל"ב
 נ' ז-ינ( )במדבר זהב עשרה אחת כף על אכן .הרד"ק
 , בה היו הקדש עשקני" עשר משקל כהרגומורש"י
 זהב דינרי י' משקל דכאן זהב עשרה פי' דלא האוהנה
 : פי"ג ובמרב"ר פ' פ' במדבר בם2רי דאיתא משוםהוא
 מקרא זאת והוכיחו כסף של ומשקלה והנ שלהיא

 )משקלה( זהב )של( אחת כף דקרא פירוש יהי']ולפ"ז
 שקל- ולא דינר לא אינה זהב ומלת (pet~)עשרה
 "שקל" מלת בקרא וחסר , הכף של המתכת הואראלא
 שם שחסר שם_יג, ומאה שלשים כמו מאליוומיבן

 לשקלים שהכונה מנ"ל קשה אך מאליו[ ומובןהמשקל
 )ז-פו( לקמן שרש"י איברא ? כסף לדינרין הכונהרלמא
 כסף של אחת' כף אלא אינו או המפ-י בשםהביא

 בשקלים* הוא שהטשקל משסע זהב, שקל עשרהומשקלה
 עשיה וטשקלה נאמר סתמא שם ומררש בספריאכן
 במקום "שקל" במו"מ רש"י לפני הי' )ואולי זהבשל

 עשרה ... זהב כפות : דקרא שלישנא ואחשוב"של"(.
 דעת אכן . לזה- הקרש-הכריחי "כשקל" האחדהכף
 שכן זהב" "רינר פירושו רבפוה זהב שגם ההוס'בעל'

 כל ששוה זהובים לעשרה רמז הוא זהב רעשרה שםכ'
 : וז"ל א' שער לרבב"ח ארבע של בשלחן וכ"הברבה,
 בבל סברך )שארם ברכוה סמאה וברכה ברכהשכל
 הפסיק מן אסמנהא בזה ויש זהובים עשרה שוהיום(
 מאה והן מכ"ף אחת כל כלומר , זהב עשרה אההכף

 ונראה - , קח סי' בו בכל וכ"ה זהב, עשרה שוהברכות
- הקרש. "במשקל" כסו הקרש .נשקל"דמפרשים  

 בשוה נחלקו שכולם ]אף שונים מזהובים זהוביםהמחברים ברברי מצינו ואילך האגודה ספר מחברומימי
 ובימי בזקוק חמשה האגופה מחבר בימי שהיוריינש זהובי סהם סו[ סי' אה"ע הנר'א ביאורי חלקים, ל'על

 יוהר עוד ואח"כ , בזקוק ששה מתחלה היומהריש
 והאגודה , י"ר ס" ומהריש ע"1 סי' מהרי"ל )עיץמזה
 היו והת"ס והש"ך הם"ז הדרישה וסיסי , נה"י(לא

 שהיו ~מהם ריינש מזהובי וגרועים קלים פולנשזהובים
 וק"מ _דרישה );י" אחרים ועוד , ז"ר( כחצי רקשוים
 בדו"פ שח סי' יור'ע ושרע , שם אה"ע הנר"אובאורי
 . גרול( בע' שכהבתי מה ועי' , וש"ך ופת בנווהגהות

 ז"ר ב' בערך הם שהזזם וי"א כ' שם יור"עוהרמ"א
 בזה והאריכו דפייו, בהבנה האת*ינים ונסהפקו ז"פ. ב,שהם
 והחו"י והחוה"ש נת"י(, לא שלו )המהד"צ י"ג סי' הנ"שמאד
 שיעורם ממנו נעלם עתה אשר זמנם טמכעות ע"פ א,סי'
 . נתבונן שנוכל במה רק בהם, לרקדק ליוא"א

 א"א וזה כז"פ, קלים הז"ר היו הרמ"א דבימיי"ס
 בפסקי כטצוין הוא הרמ"א של דינו דמקורלקיים

 לעיל שהבאתי )כמו היו כבדים הז"ר עריין ואזמהרא"י,
 הג' שחותנו הביא פדה"ב הל' רעת ובחוקיממהרי"1(
 מהרא"י בפסקי אבל בז"פ שהוא ז"ר הניהבמנ"א
 )ולקמן המפרים כל לשבש וקשה ז"ר ב' ג"כאיהא
 כהמק לאמר אנו ומוכרחים כן(, להניה ג"כ שא"אנוכיח

 כהפ"ט או כז"ר, כבדים ז"פ היו הרמ"א שביטיוהחוה"ש
 הרמ"א שבונה כשליק א סי' בחו"י וכ"ה של"ר סי'או"ח
 . ז"פ( ד' בעינן לפרה"ב )וכי ז"פ ב' הוא 1"רשכל

 הנ"ש לרעת - ? הרמ"א כיון ז"ר איזהואל
 בזקוק ששה שהיו המהרי"ו זהובי אל כונתווהנר"א
 הא חטה ואני . - בדבריהם w~v , זקוק שליש הםובז"ר

 בשם נן ששמע כ' רינון הרמ"א הביא שמשמוהמהרי"11
 ובפסקי הר"מ וז"ל , קה( המהרי"ל והוא מולא,מהר"י
 שמהר"י שמעתי פדה"ב ושיעור כ' מ"ח סי'מהרא"י
 משמו וכ"כ , בטהרי"ל וכ"ה בז"ר בערך שיערטולא
 דבכירות פ"ח ובר"ח , נר פיסקא פ"א קירושיןביש"ש
 היש"ש וכתבו , משטו בעצמו הנ"ש וכ"כ , כ"סאות

 והיינו , בסמ"ג הממקנא שכן הטהרי"ל שסייםוהד"ח
 7.8'8 שהוא הגאונים ויתר הרי"ף לשיעור שוהששיעורו

 מזקוק ואפילו , הריב"ש מזקוקזקוק
. 

 הוא התשב"ץ
 שליש מן יותר והוא סלע( ע' )עכס זקוק 8/8עכ"פ
 המהרי"ל על תמה הוא שגם שם בד"ת ועיי'זקוק
 אחרה, קשה לו אך הגאונים, לשיעור שיעורו כשוהאיך

והוא
 ששמע דמה רצ.ל , בפנים( לקטן )עיין במהרי"ל וכ"ה בר"מ שסיים רל"ה,_ומה סי' גדולים הערכת הגדולים ום עיןקה(

 פדה.ב הל' מהר'"ל במנהגי באמת וכ"ה , במהרי"ל הוא גם מצא המהרי.ל ב'טםסהרי'א
_.. 



זהב
*

 )ושיעור לוס 5,5 רק הם מהיי"ל של שבז"ר דסברוהוא
 קשה לא שבאמת מה לום( ה' לדעתו הואהגאונים
 מה' יוהי עוד הבז"ר את שחושבים והגר"א הנ"שלדעת
 בזכרנו הקושי' והנדל קשה, ודאי קושיהי אבל , קי(לוט

 בפחיה עוד דדי משמע בז"ר" "בעיך כותבשהרמ"א
 ובדרישה ביש"ש שהובא בהגה מפורש יותרמזה,-והרבר

 8/י(, " )5/8י א"כ והוא 5/81י( שסיניה, פחות ז"ר כב'שדי
 כנד המהרי"ל של שהזקוק יאמרו ואולי ז זקיק 5/16רק

 הנ"ש רגלי תחת אני עפר אבל -. התשב"ץ, משלאפילו
 הרמ"א שיעור כי לאמר כלל מ"ר איך ואהפלא ,והגר"א
 , לזקוק וז"ר לחשבון הוא המהרי"ל( של שיעורו)שהוא
 כסו ביטיו, שנם מבואר שזכרהי ע*ו סי' מהרי"לובדברי
 הפליאה ותגדל בזקוק. ז"ר חמשה היו האגודה, טחברבנסי
 חמשה הזקוק הי' הסהרי"ל שבימי בעצמו שכ' הנר-אעל

 מארנאוו דפוס מהרי"ל )בשו"ת פ' בסי' שכהב כמוזהובים
 כן(, נרשם בנ"ש גם אכן פ', בסי' לזה זכר אין לפניאשר

 )ג' זקיק 5/8'(=ן8/8 " )5/י הוא האמור ע"פ המהרי"לושיעור
 של הזקוק ע"פ הגאונים לשיעור מכוון והואאונקיות(,
 הוא הטהרי"ל של שהזקוק לדון זכינו ומעתהההשב"ץ--,

 בזה,- מש"כ ליטרא וע"ע ההשב"ץ,, )מאונקיוה אינקיותח'
 כאן הרם"א שיעור כי , האמור מכל לנוהיוצא

 האגידה בימי שהי' כמו , לזקוק ז"ר ה' לחשבוןהוא
 הרם"א, רבנו קדיש דברי להבין הרוחנו ובזה .והסהרי"ל

 עשרה בהולה כהובת סשערין שיש שכ' ס"ו, סי'אה"ע
 מהרי"ל עיין , לזקוק זהובים ה' דחשב והיינו ,זהובים

 עליו המהי הנר"א ובתוכם והאחרונים . שםולפרשים
 זהובים ו' עפ"ח פדה"ב אצל כאן חשנינו עשהלמה
 -בי ? לזקיק זהובים ה' עפ"ח כהיבה אצל ושםלזקיק,
 זהובים ה' עפ"ח הוא כאן חשבינו גם שנהבתיכפי
 בכל האמת אח לכוון והי"ע . מכוונים ודבריו ,לזקוק

- .מקים  
 תר זוזא טתורנם מ-י, ש"א כסף שקל רבע , זוזא .זרז

 נקרא ובנמיא מעה, ה' או גרה ה' לפ"ז והואדכספא-
 סלע טאי תימא ולא כמו , מעה ו' בן הדינר גםכן

 דאוקיר הא יב,א שם וכן וש"נ יא,ב קדושין זוזיארבע
 . ורש"י בסוגי' ע"ש בזוזא, וארבע עשרים קוםאיסור
 השקל אה בו סהיגם שהתרגום הסלע, כמו איפואויהי'
 . מעה כ"ר בת מטבע בו טציין ובתרמוד מעה, כ'בן
 שהוא סחם זוז נ,א בכורות ומצינו yqv' ההקל, הואוכן
 הגאונים, הוספת הוא אבל בקירוב, מעה, ו' בן ;וו ,,,/זרק
 -- ז מעה ף בן מח גדול זוז ה" ואם ערבא-, רנרע"ע

 לפשיט הץ אפשרלכאפה

 ממד-

 , סון"ם פץ אמהר
 נפקי כי " איל ,. כסף ככר אלפה ועשרת ההםדאיהא
 כאסא ועל , מברא אלפי מאה שיה להו הץסטצרים
 שקלים, הטשץ דהוינו , אחד שי דמם מאה לךיהבעא
 רק הם זחים מאה יא"כ חג ר' הוא שקל והרי .ע"כ
 אלא ? שקלים חטשע המררש יאמר ואל שקליעכ-ה
 החרטם של עדם מ אל שוה א ה המדרש של דוחע"כ
 אבל -- , יהורא זח וע"ע תלמודים( זחים ב' )אוהנ"ל
 הלמדי שקל מצעו דהרי , מההם רא" כל אץבאמת
 חמעףן זחים מאה הוין והפיר ע"ע עז ב' רק,אקוא
 - , המדרש כצן זה שלשקל ואפש- , תלמודיםשקלט
 ככר אלפן העשרה נתעת במעם הלץ שזה רואהואף
 מגילה הב"ח אץ ולהגהוה , תצא כי ן לההזקוניכסף,
 נוהנים ב"א שרוב שקלים חצאי הסיין כנגד הםמז,א
 חסעףן א-כ ,2:ה, יטנה השקל מחצית ינה, ע' עד כ'מן

 ,סקלי )חצאי תלמודים שקלים הם המדרש, י2לשקלים
 סלע 4/י היא במדרס הנזכר והזה רז ב' בניקדש(

 רבינו דעת אכן חול(. ,2ל כברין הן המן 'טלעהככרין
 בשם בחוקותי פ' יהודא בטנחה וב-ה פקודי פ'נח"
 חדעג אור בספרו מפראג מההל הנאץ אץ וכ"כר"ח
 שהם , קח( רלה סי' פורים הלכוה היוקחוקדמם
 "שהוא ערכין, בפרשה הנזכר גדול היותר הערךכנגד
 של שקלים חמשין א-כ קטי זוזים ד' בני קדש שקלינ'

המדרש
 קצב הערה שכתנתי מה ועייןקו(

_. 
 אלפין עשרת הוין זוזי אלפי מאה שית וסכום אשא ט' פסוק פ"נ בת"ש קז(

 זוזי )מאה( אלפי מאה שית וצ,ל, הוא ט.ס אכן שמענו, לא כזה וככר זוזי ס' ,ח0יק660,000/1(=רק הככר יהי' ולפ.זגכרין,
 עשרתהוין

 אלפיי
 )8000/2 הככר יהי' בפנים, להלן כאמור כפולים לזוזים כונתו ואם 111 6,000 100( ' )60 הככר יהי' 1WDV11 ככרין

 והיינו ע"ע( חול של ככר והוא שקלים, 000:41"(כב1500 הככר יה" פשוטים לזוזים כונתו קרש,ואם של ככר והוא , שקלים 3000:=
 פתשגן וע"ש , זוז מאה לך יהינ אנא , מנהון וחד חד כל ועל : דקרא ברישא שם גם הוא וכן , הנ"ל המררשכחשבון
 מ י ר ש ע ן ב )מ "טבגרכין", הגדול כנגד ככר אלפים העתרת אה נתן בזהמן הרוקח ז"ל קח( תיקון.- צריכין דבריו שגםהכתב,

 שתות עם סים, מאה כי )רס"ל השתות בו כשתוסיף ככר הם וקטנים( מנים וק' קטנים, סנים ב' טחם שקלים נ' שהוא , ה( ל ע מ1
 י' גוחנים אלף ת"ר( זקרי ת"כ נמצא קדש( של ככר והוא קדש, של מנים ס' או חול של סנים ק"כ הוה , עשרים דהיינוממאה
 ואס טקלים חצאי ס' אי שקלים ל' דהיא עבר של כפר דמי כאו"א ע' ליחן המן שרצה כ' שם מגילה וגפ.י קרש( )של ככראלפים
 והמן נזי%(  )ט. ככר אלף י"ג שקלים חצאי ס' אלף ה-ר 'היו חול של למאחים או קדש של ככר למאה עולה שקלים חצי אלףת"ר
 הפירושים באמת כי גמלה, תיצא וזהו ושמאל", ימין הטה ולא שכתב הדרך על "ממש ברוקח שמצא וסיים ;ש-ל, ככר אלףי-ב הוי ושפיר נכר 1 1/5 הי' שהות( המטבע על יחזקאל בימי שהוסיפו אחרי )שהי' שלו שהככר לפ' חול( )של ככר Qte~w עיטרתנתן

 הטיול אגרת בספרו כ' כ' , בזה תמוהים דברים ראיתי מהר"ל הגאון אחי ר"ה ולהגאון ק:! - מאי. ז:'ז רחוקיםוהשיעורים
 חצי ואם שקלים הצא' מאה שהן שלמים שקלים נ' שהוא שבתורה' הגדול ,הערך בערם לתן רצה שהמן , אלפים עשרת ע'אות
 עשרת שהוא ככר מאת פעטים מאה עולה איש( אלף )לת"ר שקלים חצאי מאה א"כ למאתככר, איש( אלפים ,לת-ר עולה אחדשקל
 מחצית של פריונם כל ורצ"ל יהתוס'(, עכ-ל ותשכח, דוק פדיונם כל שיתן ואמרו הי;וס' שפר-:ו וזהו סייס אכן כרבב-ח, פי' הנה ככר,אלפים
 וגעולים השקל מחצית פעמים וימשיח הרי בהם נתחייבו שלא שנה עשרים מהם הוציא שנה שבעים בהם שנותח ימי כי ימיהם בל שנתנוהשקל

 בני( אלף 1טת"ר השקלים סך הוא חול, טל המןי )של אלפים י' נמצא הי' כפול קדש טל וככר אלפים ה' שהוא ככר מאת פעמיםג'
 ,רק ש"ז, פו"ב החיים ספר במפרו ;מן כ'לאהר ממש וכזה הטיול, אגרת עב-ל גופם כל וליטל לקנוחם רצה והמן חייהם, ימי כל נוסיםאדם

 וקרב החזקוני בטעם וסיים רבג"ה בטעם פהה כי תימא וזה , לשואל( כן הוא שהשיג כ' srn~ ובספרו כן, ששמע נ' הניולשבספר
 - . זם.ז הרחוקים דבריםבזרוע
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 המדרש של והזוז זוז, די בני הקדש שקלי הםהמדרש
 של כברין הן המן של )והככרין הלמורים זוזים כב'הוא
 ושח"כ רבב'ח, של פעטי' הביא והסה.כ -. ע.ע(. ,קדש
 השקל כי , דינרין הם פה הבהובים שזוזים ומצאתיכן
 כאן אין ואם דבריו. לכוון אדע ולא , עכ"ל דינריןב'

 כי , דינרין ב' הם פה הכתובים שזוזים )וצ"לטהד'פ
 כן שכ' סי עכ"ח אז דינרין( ד' - קדש של -השקל
 ובהנהוה בזה. הרגיש לא במכ"ת והרב כהחזקוני,סיבר
 המררש של שקלים שהנ' הוא גם כ' שם מנילהרב"פ
 שבפרשה ס' בן עד כ' מבן שקלים נ' ערך כנגדהם

 שקלים הם המררש של שהשקלים שסובר משמע ,ערכין
 ולא , בסה"כ לעיין צוה בכ.ז דינרין ד' בנידאורייהא
 - . שהערותי מה עלנהעורר

 - צורי דינר שמיניה שהוא זוז במשנהוטצינו
 ג"ש 12 = 96/8 , גיש( 96 הוא שד"צ )למד"ס ,דהיינו
 מדינה שדינר כ' נ"ש, צ.ו הד"צ את שחושב אף)ורי"ע,
 הא על כי , קט.( דסוכת( טהד"פ והוא , ג"ש כ"כהוא

 לה נותן אשהו את המשרה טיה פ"ה בכהובותשאמרו
 ט"ד פ"ו שם שאסרו הא על וכן , זוז נ' שלכלים

 אסר , זוז פנ' לה יפחות לא מהם בהו אההמשיא
, , פשיפי זוז נ' וסז,א סה,ב שםאביי y ~ y  -וכן 

 יטול לא זוז ר' לו שיש דמי ס"ה( פיח )פאהמחניהן
 נ' לו שיש דמי ט"מ( )שם ומהניהין , ומעש"עלקשו"פ

 זוזי דהיינו ההוי"ט פי' , ימול לא זה הרי בהם ונו.נזוז
 כאן בדבריו עיין סה,ב,- מכתובות זאה והוכיחפשימי
 משמע ומהר"ש זוזי, נ' ר"ה מ"ח פ"ה וכתובוה זיזד"ה

 על דכ"כ צורי, בזוזי דפאה המשניוה דמפרשלכאורה
 הוצאהו שיעור שהוא : בזה"ל זוז דמאתים בטעכאמ"מ

 שליש עיי אשתו את במשיה וכן , וטלבושיםבמזונות
 שבוע בכל חטים קבים שני שניהן,לה בפאע"פהנן
 של וכרים לשנה דינר לי"ז שעולה דינר שלישוהוא

 לעלוה ויכול פירית ושאר מנעלים וונ ונ' זוזחמשים
 , ולאשהו לו היינו דהכא זוז מאחים והני זוזלמאה
 אשהו כייל לא והסתוי קיפה רגבי יהבן לאומיהו
 או קבין, לשני דינר שליש חשבון והנה . עכ"לבהדי'
 אשר מיז( )שם בסלע מאין ד' עפ-ח הוא , לשנהי"ן

 טלשון )-כדמשמע צורי סלע דהייני המפרש.ם כלפרשו
 מדינה(, פינדיון מקום בשום מציו שלא בפונדיון,ככר
 ופיך , מדינה זוז 136 '8"17(בו לבד דיני הי"ווהוי
 למאה אלא יטלו לא ועוד והמנעלים זוז הנ' ש;מכיתב
 זוז ר' )דהיינו יאזכר זוז ומגיהים זוז דכאה ושם"ם זזוז

זוזא
 מהר"מ מדברי נראה וכן קי( צורי ג"כ הםדסתניהן(
 מי אפילו הענין לפי שכ'! קל סי' לבוב דפוסמרום'ב
 ה:. דהא סם להת חייב קי.( צרוף רביע חצי לושיש

 ם. ומסהמא וכוי לקשו"פ יטול לא זוז ר' לו שישסי
 ראיתי רבותי לפני מיהו ,., בו כיוצא הקהלשפורעים
 דבימינו המעם ושמא .. ממם פוטרים מזקוקשפחות
 אות )והמו"ל זוז גר' בימיהם כמו בזקוק והטהןהטשא

 קצ"ב דהא מזה זה שרחוקין דאע"פ זוז( ר' הניהס'
 שתושב הרי , ע"כ השעה לפי הכל מ"מ ברינרפרוטוה

 דהיינו פיוטות, קצ"ב בני לדינרין דמתניתן הזוזיםאת
 ה-"ש לשון קצת לי קשה בכ"ז - י צוריםדינרים
 מוחלם בלשון זוז הר' לשיעור מעם נוהןדמהחלה
 טלשנא גם . יהכן לא ומיהו כותב ואח"כ פשוט,וכדבר

 אשה לי שאין אדם סתם על דקאי טשמעדמהניהן
 משנהנו, את טרוט"ב מהר"מ הבין כפה"נ, )וכןובנים
 זקוק להם שיש ב"א יש קטן והא : להלן שםדכ'
 )אשה טיפול לו שיש אדם וב"ש , צדקה מקבליועוד
 אפילו זוז ד' משערין גלגלה דלכל משמע ,ובנים(
 ול"נ , כונתו ל"י כ' ס' אוה בהנהות )והמו"לבימיהם,
 משערין גלגלה דלכל דטשמע : וצ.ל הכא איכאדם"ם
 , שכתכהי( כמי והוא - זוז קי.( הערה עיין נ', )אור:
 לעלוה "ויכול שמן אומר הייהי מסהפינא לולאע"כ
 שלא טועה הלסיד מאיזה הנה הוא , הענין סוףעד
 צורי, בזוזי למהניהן שמפיש וסבר , הר"ש כונתהבין
 כונה ובאמה , שהקשה מה והקשה שפי' מה פי'לכן

 זוז הרי ובי , מדינה זוז למאתים עולה שב"זהר"ש
 טהניתן הכיא )ולא ולאחד, מדינה של נ"ב הםדמהניהן
 הוא מדינה זוז שר' חשבונו על לראי' רקדהטשיה

 שם א"ש ובתומי אהד(, לאדם לשנה ההוצאהערך
 כדמוכח דינר דהוינו זוז ר' : בזה"ל טהלח"מהביא
 סדינה לסלע ההם דחשיב וכ"מ ., לו דף ב"ק רש"ימפי
 ד' צורי וסלע צורי שכסלע שמיניה ומלע דזוזאפלנא
 בערוך מבואר וכן קי--(, דינר היינו דזוז נמצא ,,.ד'נרין

 הוא נם שסיבר נראה דבריו ומכל , - בהדיא זוזע'
 עין שם שלא והפלא , צורי דינרין הם דהכאדזוזים
 - , לעיל שזכרהי ההויתםלהוכחת

 שהדינר כ' מ-ה פ"ח פאה להר"ם המש'ובפי'
 ט'ז מהם הזוז ומשקל ום:ם, מזוזי זוזים ששה)צירי(
 וסלע מ"ן: שם וכ"כ מ"ח( פ"ב בדפאי כ' זה )וכעיןג"ש
 זוזים ב"ר סלע צירוף ויהי' זוזים ו' והדינר דינריןד'

 מעות הנ"ל הזוזים וטעה דינר בע' הטבואר וכפיעכ"ל,
הן

 ובמקום מדינה זוז על יורה בסוף( אלף ,בלא אז בגמרא או בטשנה שבא עקום בדבר כלל שנתן, רי"ע בדברי וע"שקב'(
 אבל - מדינה דינר הוא שבש"ס" זוז .שכל כ' פ.א אות פ"ה כתעות בתפ"י שגם צורי._ורע זוז על יורה עוף( ,נאלף זוזאובא

 שהם, כמו הא"ש דברי העתיק ובב"ז מדיגה זוזי שהם זו, ר' על שכ' במ"ש הרב על וההימא קי( זה_, לחלוק כוון אםמספקני
 לחשבונו אפ.לו , שהם אינקיות ח' הוא ,מארק( צרוף דהא למוד, צריכין המהר"מ דברי קי-( בזה.- אשר הסתירה ע% נתעוררולא

 יהי' לא עדיין סלעי ע' )יגב-ז אונקיות י"ב הם דינר שק' גימא ואפילו דינר, ס"ה או סלעים ח"ז רק , לסלע או:קיא הצישחושי
 כאן יש שם"0 ז_ונ"ל ז בפנים( לקמן -עיין נ' אפילו )או דאר בר' הוה צרוף )8'1( רביע שבחצ' יאמר ואיך שנר 66 8ץ רקהזקוק
 ונותן אנושא דקאי והיינו נ' צ"ל ר'( : המו"ל ,שהגיה ר' גמקום וכי רינר ג' 66( 2/3 . )8/4 דהיינו , צרוף ,3,4( ורביע חציוצ"ע
 "המשא דגיגינו מפורש להלן שג')וכמו

 ומהן"_
 הבאת שאמת:יתן לקשו"פ המלות אחרי שבחב "וכו" ממלת קצת משמע וכן ,

 בעצתו ההוי-ט שכ' טה זכר ולא , זה לכל לו למה ארע לא קי..( .- לדעתו , במס רת"ב והה"ד , יטול לא זוז דבנ' כמך(קא
 .- נפגם ל;'ל שכהבתי כמו מריגה זוז הוא דכאן , הוכחתו ע-פ , וסובר אלא , הוא תר ודינר דזוז , השמר ר.ה ג'ובפיו



 מכא חיורא-,וזאזוזא

 הר"מ שכ' 1111 וז"ל שם( )נדמאי ההוי"פ" וב"ב ,הן
 - . דפאה פ"ו בם"י כם'ש : שסיים )וע"ש . מעהדצ"ל
 בדבריו לא לזה רמז שם טצאתי לא בי כונהו אדעולא
 ברל"צ ע"ז שכ' טה אדע לא כן , הר"ם בדבריולא
 , ע"כ דינר הסר ד"ה ס"ה פיח פאה תוי"מ rt~Vוז"ל
 אם ממני נעלס והנה . לכאן( ענין אינו שם שכ'דמה
 המעהיק שרק או , וזוז זוזים איהא הערבי בנוסח2ם

 לזוז כוונו שלא לדעהי מפק אין עכ"פ כן להסעהקורא
 אך , מדינה זוז או צורי זוז או לעולם )שהואהלסודי

 הרים של בסות המעה נקראה שנן אלא מעה(,לא
 ל-ינ שטות הסורי תרגום ועיין - המעתיק שלאו

 פאה ובס'ש , - זוזין עשרים הרנם דקרא גרהוגעשיים
 הנזניים ההיא דמשנה הר"ם דברי אח הביא ש"זפ.ח
 הכל וזוז דרינר לי' דליה משמע : עליהם וכי ,לעיל
 סמה עליו והקשה חדי הכל ומעה דזוז נדם'ל אלאחד,

 ועיין קי-..(. עש"ל , דינרין הס שזוזים בא"ם לושמצא
 הר"ם דברי הבין הוא שנם מ'ו אות פ"י נדהד"ח

 דף דבקדושין מהא עליו לו קשה דהי' ומה -נהמ"ש
 צורי רינר )שהוא לחוד דזוז הירץ זוז לדינר קוראיב
 אדע לא אבל . עש"ל מעות( )שהן לחוד וזוזי מדינה(או
 הנזכרים במקושית הר"ם בפי' אם כן לחלק אפשראיך
 כמו טסהבר ז-ע-כ זוז נם זוזים נם להסעהקו.-א

 .שכהבהי
 פאה  הר"ם  בפי' שכ' מה היא לכאורה לנגדיוהעומד

 שמשמע "QQcr" מזוזי זוזים ששה שהדינר ס"הפ"ח
 לדעתי אבל , קאי )ההלטודים( 14 הקודמיםדאזוזים
 לו וראיהי ההשנ"ץ לידי בא "זמנני-שוב וצ"ל הואט"מ
 הדינר כי נ' המש' בפי' דפאה בפ"ה : שכ' על"וחיג

 נ'ש, מ"ז כאו"א טשקל מצרים' "מזוזי זוזים ו'משקלו
 ראין הבין הוא דנם הרי . עכ"ל שלנו הזוז זהווא.כ
 היהה )ואולי מצרי לזוז אלא הלמודי לזוז דר"סכונה

 במקימו נם וכי קיא(( הר"ם בדביי כן הגרסאכפורשה
 כזה-. זוז הי' ההשב"ץשל

 הנ-חיב הרב דבקיו לי )העתיקובם-כרם-ש
 שזוזי לאסר מתחלה רצה הי'ב פ"א עירובין ,שליט"א(
 שכונת הוא גם שמבר שם ומשמע , מעין הןהירוש'
 שסיים ממר אכן , בפנים ע"ש תלמודים לזוזיםהר"ם
 זוז ויש סעה שהוא )הר"ם( רבינו" "כלשון ;וידיש
 שאין שמורה י"ל קיג( סדרי זוזי ויש , צורי רינרשהיא

 קיג( הרסן( )ווילנא ובתפ"י מעה. שהוא לזוז :ברבהלטוד

 כיסב"ם מעה זוז כל הנ"ל, דפאה דמשנה זון אמאתיםכ'
 ,דמהניתן" וזוז ומעה : לב אוה פ"ב דמאי )וכ"ככאן
 טה ולפי ,שוין(

 שכתבת-
 הדבר א.ן ההשב.ץ שכ' וטה

 "שכל , פ'ב בכתובות בעצמו שכ' לטה סותר נם ,כן
 )ועיין - סעה 8/4 מדינה דינר הוא שבשים"זוז

 , קט.(הערה

 למטבעוה זוז קורין שהמחברים לעיל זכרהיוהנה
 נ'ש ס"ד בן לררהם גם כן קורא והרטב"םשונות
 שכן ונשל וריח( , קיא הערה )עיין צורי זוז 8,.דהיינו
 זוז ק' שהוא כ' לוג בע' ררנה רש"פ, גם אוההקירא
 שקל בע' אנן אונקיא, 0,1 הזוז נמצא אונקיוה, י'שהם
 א"נ אונקיא חצי סשקלו דינר( 8 )=1/8 הקדש ששקלכ'

 ז אונקיא )א,81/8:0(=0,16 הוא צורי( זוז )אוהדינר
 )כי , צורי זוז 2/8 לדרהם כאז שכונתו שם"םאלא
 קורא לריא,נ במה"ש דגם עוד ונ"ל 0,1(-, =: 0,15 ' 2/8כן
 הרש"פ שכ' מה דכפי זוזים, - הללו הררהסיםאת

 הוא ואם , ריא,נ בעקבות הולך הוא ספרובהקדמת
 שכ' מה שגם טסתכר דרהסים ק' הלונ אתחישב
 ומגיהה . דרהמים רצ"ל זוז ק' שהוא לוג בע'ריא"ג
 , חטר , הין , בה , איפה )ע' ריא.נ שזכר הזוזיםכל
 לשיעורי כולם וישתוו , הם דרהטים כולם ועוד(סאה
 אצל הללו השיעורים כל הוא וכן אלו, בערכיםרש"פ
 הגדול לדרהם שקורא שם רי"ע אצל ועיין - .רי.ע
 ערבא דינר וע"ע , כייל דרהם ג"ש ס"ד בןהנ"ל

 כ' שהרי"ף העתים ספר בשם הד"ם ע"פשהבאתי
 אפשר אשי , כייל זוז מאות ד' הוא הקב :בתשובה
 בשלח פ' מוב שכל במדרש ועיין הלז. לדרהםשכונהו
 "שהזוז נמצא כייל, )זיז( קם"ד ... הן הרי דינרין וק' :שכ'
 בשכל "זוז" שהמלה אלא - כייל- "לדרהם קרובכייל"
 הית,ת מלה איזה יודע ומי , המו"ל הוספת היאפוב

 , לפנים שםכתובה
- 

 חיורא זיזא לישקל יימא בת ל"שקא היורא.זוזא
 כסף של זוז הערוך פי' סו,ב.שבת

 סתם דהיינו משסע . וחדש צרוף כסף כ' ורש"יצרוף,
 , עיבא לדינר היורא ;וזא קורא ובה"נ . תלמודידינר

 , צר הערהעיין

 לישקל לו, אפשר ולא , מלתא דעבד מאן שכא,זדזא
 מבא זוזא לי' הוה קכט,א. שבת מכאזוזא

 בהוצאה, יוצא שאינו ופחיה רע זוז פי' רש"י א, לז,ב"ק
 ונראה , הצירה מטבע שנהמ;ך , מעוך זוז כ'והערוך

כאסימון
 מהעט אך לקמן שאכהוג מה לפי ז__ובפרט ז' למשנה פי' על ומקשה ה, לשננה הר-ם פי' קמאי שבק למה אדע לאק'.-.(

 "זוז קורא הלט"ו פ"ו נכורים הל' היד בספרו כי ואף קיא, - .קיטה
 סצרי-

 רכן קשה, לא - ז וכ"מ בפנים ע.ש , מעה לד'
 בין מקום בכל זוז הנקרא הוא והרי:ר : אישות דהל' פ"י הרמג-ם וז"ל ומשקלם. בשוים שונות למטבעות :ו: שם התשנ'ץקורא
 למטבעוה בשם: ג: קורא שכן וררכמון דרהם הימים-וע"ע איתם של מטבע שיהי' גין מכ"םשיה.'

 שונות._
 שכונתו נואה קיב(

 שנת ווארשא נדפוס בי , הנ"ל ומלגא לדפוס ציינתי קיג( . הקורמת בהערה שוכרת. , נכורים בהל' הרמב"ם לדברי מצריבוו:
 שעמר מחדש הגרפם בתפי.ע ורא.תי , משובשים כפהינ והרגרימ , הרמצים כמ"ש נ,עה עוד כלומר ועור זון מאתים איתאברם-"ת
 כעת בזה, שגה במח-כ כאן הרמנ"ם בשם שכ' ומה , מאד תמוה והוא חדהא מלהא : וכ' ווארשא מדפוס הנ"ל התפי"ש דנר'על

 וע' , מדיני או צורי אי הוא 11: שמוזנר בש"ס וגכ"מ הא. מנ"ל אדע ולא ע"ש מעה הוא זוז כל : שהגיהו חדשים גמישראינ!
 היגר רהתם לכאן ;נין אינם פ"1 ככתובות התפ'"ש דברי ;כ,ל'ההפי"ע.והנה כד, אות ופ"ו מא, אות פ"ה כתובות גהפי"שמ"ש
 יצא דעכ"פ האחרון זה בציון התפ'.ע צדק בכ"ז . צורי ולא , מדיני רק שהוא התפ'"ש כ' שם לפ.ה שציין ומר; , ווו ולא מפר.טקא
 - . בפנים שה;רית' ונמו , מצה ודאינו התפי"ש מדברי מפורש שםלנו
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 זוז לאיזה לווי שם "מכא. אין עכ"פ ,כאסימון

 שיהי', איזה רע זוז מציין רקמיוהד,
 סלעים חמש שהן ביהודא זוז עשר משקל יהודא.גוז

 נמצא , מ.ח פ"י הרומוה , בגליל זוז()כ'
 )וכ"ה גליל ממטבע שנים פי גדולה יהודאשטפנע
 שהן  ביהורה, ., סלעים חפש משקל ס"ט, פיהבכהונות
 ביהורה ..י  סלעים  עשר משקל או , בגליל סלעיםעשר
 כאו"א, שיעור נהבאר לא אך בגלילן סלעים  עשריםשהן

 על לו קשה שהי' אחה קושיא ליישב כדי ,והתוה"ש
 8/נ טטינה זוז הוא גליל שזוז לומר רצה ,הרסב"ם

 4/נ הוא , גליל זוזי כב' שהוא יהודא וזוז , צוריזוז

 שלא ראה שבעצטו מלבד אבל , עש"ל , צוריזוז
 אני שהקשיהי מה ומלבד , כלום לקושיהו בזההועיל
 , הרמב"ם שלכה"פ ברור לרעתי לימרא( )עיעעליו

 ג"ש, צ"ו הוא יהודא שזוז סובר החוה"ש, קאישאליבי'
 דהרי , צורי מטבע כמשקל דהיינו , ג"ש שפהוהסלע
 האמור דדינר , הי"ב פי"א עירובין בהל' כיילכללא
 ד' ג"ש( )שפ"ר והסלע , ג"ש צ.ו הוא מקוםבכל
 לכאו"א יהן לא כ' הלם"ז פי"ם בכירים ובהל' ,זוזים

פחו"
 לסלעי האמור לפי כינתו ועכ"ח , סלעים מה'

 פי"א חולין מתניתן הוא ומקורו , ג"ש שפ"ר בניצורי
 ע"פ ביהודא סלעים חמש )לכהן( לו שנוהניםמ"ב

 יהורא שסלע שסובר הרי קלז,ב שם הגטראפירוש
 , צורי  זוז שהוא יהודא לעז והת"ד , צורי סלעהוא
 ירענו ומעתה , ב, אוה פ"נ  ברנונו  המעיו"םוביב

 ג"ש( קג"ב )= צורי סלע כחצי הוא גלילי סלעשמשקל
 . ג"ש( מ"ח )= צורי זוז כחצי גליליוזוז

 שרצה ה' אוה המדות שיורי ברה"רוראיתי
 סהולין  אבל :  וז"ל להר"ם המש' מפי' כןלהוכ'ת
 סלעים חמש משקל לו נוהנים דוכטה אהא ,רפרה"ג
 וכבר הי"ם כ' בגליל סלעים עשרה שהםביהודא
 כאו"א 'במשקל , דרכסומם כ"ד הסלע שמשקלבארנו
 . , . צורי מלעי הם יהודא שסלעי הרי , ג-ש ט"ומהם
 ולא . בדה"ר עכ"ל ברורים הדברים כי היטבע"ש
 סלעי גם נזכרו שם הא הברורים ודבריו ראיתוהכנתי
 גליל סלע אולי מפרש, קא יהודא דסלעי ומנ"ל ,נליל
 ראית. אכן - ?מפרש

 - . היא אליטהא לי, כמרוסה ,
 צורי שסלע אפשר, להר"ש, אבל להרמב.ם,וכ';

 משקל ויהי' צורי זוז הוא גלילי זיז יכן גלילי, סלעהיא
 וכבר סנה, ע"ע , צורי סלע חצי כמשקל יהודאזוז

 לחצי )השוה כזה זוז שנזכר שאפשר זוז בע'זכרהי
 - י במדרשמלע(

 הלשון מצינו דלא דכהא , כאן להקייוראיה'

 רק גליל" 1"ווז יהודאש "זוז גליל" "סלע יהודא""סלע
 .,. סלעים חטש משקל , , זוז עשר )משקל סשקללענין

 רק  בגמרא שנסהפקו וטהא שוים, לענין ולאוכדומה(
 צורי( סלע )ע"ע הנן סדינה סלע או הנן, צורי סלעאי
 נלילי מלע או תנן יהידא סלע אי שיסהפקו מצינוולא
 הללר והזוזים הסלעים היו דלא קצה משסע ,הנן

 שם כתובות רש"י ועיין לחוד משקולות אלא ,מטבעות
 שאף או - , נליל כשל כפלים יהודא של סשקל :שכ'
 שוים היו בכ"ז במשקלם משונים טטבעות שהיוע"פ

 סינים( כסף והשני נקי, כסף אחר שהי' )וננוןבמחירם,
 , הלמוד צריך הדברועדיין

 , יני ע"ע מדיגה*זון

 כתובות , פשיטי וווי חטשים אביי אטר .  פשינוים
 והוא - וחי, וע'  ברש"י, ע"ש א שו,פה,ב,

 . מרינהעז
 שהן ביהודא זוז עשר אוסר ויהא בו  יהא בטה *וין

 נרב , פ"ר שמיני תו"כ בנליל סלעיםעשר
 שרן ביהודא זוז עשרה משקל בו ויש סאתיםשמחזיק
 מ"ח פ"י הרומות תוספהא בגליל סלעיםעשר

 ביהודא זוז עשר כי , לקיימן א"א הנזכרותוהנוסחאוה
 ולכן , יהודא זוז y~y , בגליל סלעים חמש רקהוא
- סלעים" "חמש מלעים" "עשר במקום הגיהורבים  

 עשר שהן ביהורא זין עשר' : נירם לתו"כ בפי'והראב"ד
  ואוויא טרטא כמו ידוע טשקל והיא וכ' , בגלילסלעים
 , האמורה מהקושח להנצל בזה שבנחו  ונראה .ע"ב

 הספרא  וחשבין יהוראו  זיו לבי במשקלו שוה ויןובי
 זוז לרעתו הוא כמה , שצ"ע ]אלא מכווןוההוספהא

 .בפי' הובא , ה"ה פ"י תרומות בירוש' והנה - ?יהורא
 וכמה לוגין כ"ד עבדא סאתה כמה איהא ההםהראב"ר
 סאה עבדא לימרא וכמה ליטרין הרהין עבירלונא
 הרי קיר( וששים מאוה מתשע א' וזין זין כל נמצאזינין

 בפנים(  שם ךכטפורש יהורא  זינין מאה היאדליטרא
 נליל דזוז שסובר ניסא ואי . יהודא זוז 200או
 משקל יה" א"כ סלע חצי הוא יהודא וזוז צורי זוזהוא

 אכן קעב, והערה  ריטל ע"ע צורי זוו 400 רההםהליטרא
 לדעתו ויהי' צורי, זוז היא יהודא שז.ז שמובראפשר
 ואם / מנה ע"ע צורי זוז 200 דההם הלימראשיעור
 צורי  זוז 8;1  רהיטו  מרינה ווו הוא יהורא  רןויסכור
 y~y נחתה, חלקים 1' בו שהי' דהרמב"ם הא לי')ולית

 ובזה טנה, 4/) או צורי זוז ב"ה דהתם הלימרא ההי'איסר(
 מנה מ"ר פ"ה כתיבוה הירוש' נוסח כפשומ;' שפיראתא
 לריטלין דכונתו רימל, ע"ע , ליטיין( )= רימליןארבע
 זון( 100 )- מהן ד' דהוי זוז ב"ה בני הללוקטנים

מנה
 זיו--נ 10(1 א ליטרא 2 י ליג 24 י סאה 2 וכי זיו 9600 בסאתים יהי' שם האמור דלפי , הלז הירו' בפי' :תקשה הפ.מקיד(

 הגרסא בסיפא והניח זוזין, מאה עבדא ליטרא הגיה ולכן ז  )-0"9/(( וששים מאות מתש; א' היא יזין זיז שכל אמרו ואיך9600(

 הירון' דהרי הדברים, בהבנת יפה כוון לא בסה"כ אבל ע"ש, זוזים עשרה הוא שזין ודעתו וששים, מאות מהצע א' וזין זיןרכל

 נ """, הוא הו"ל והין מהקשרה  ווין וי; רכל אמיו ד;.ז וין( )אז זו, עשרה שקל מ גו ייט אם ... גרג כל שאמרה מתהיתן עלקאי

 סאתי? של גרב נטצא .,. לפסך 1ה הובן והנה ... הירוש' ולשון רפ-א, ס'. הרעב-א 11.ל "960=9600(, 10 )כי , שבגרבמהסאתי:

 כתוב שהי' וכו'-ט ריש ועיין , ;ליל , 1111 זוז ?כל ,;תק"ם :מצא )דמחניתן( זוזים לעשרה חלקם , זוז ותדר אלפים תשעעושה

 . לצרך שלא הגה וזו ;עטרה( בסוגר והוס.פו הגיהו והמגיהים מהתק'ס א' וזוז זוז כל נמצאבדבריהם



נביץ ר-זקוקז
 שיסבור ואפשר - . זוז( 100 ג"כ )שהוא אחתסנה
 )=ב והלונ , צורי זוז 60 ב= )200,4( דההם הליפראוההי' צורי זוז 1/4 יהורא וזוז מדינה זוז הוא גלילישזוז

 הרבה לרעה הלוג שיעור והוא צורי, זוז 100 =כלימרא(
 שהביא אחרי , שלמה במלאכה אכן . yffy] ,באונים

 בכל הרר"י כחוב מצא כן וכ' זין גורםדהראב"ד
 עשרה רגרסי ואיה ז"ל הרש"ש וכ' בזה"ל, כ'הספרים,

 סלעים שני הם זוז דעשרה אחד, לטעם עולה והכלזוז
 שסובר נראה ע"ש. ... בנליל סלעים חמש והוה .,.וחצי

 דעה גם כן ובאמה , להזוז שוה הזין הוהדלהראב"ד
 זיז הוא , רינר הוא , זין הוא : לטר ע' שכ'"ערוך
 זין "עשרה בהראב"ר לפנינו אשר הנרפא לפיאבל

 , בן לומר אפשר אי בנליל" סלעים עשר שהןביהודא
 , הראב"ר ברברי הנרס' לפניו היהה ואולי --- ,באמור
 )ובאמה רמהניהן בנוסחא ... בנליל סלעים חטש,שהן
 בכ"י היו משובשים , כפה"נ , בכלל שם הראב"ראברי

 . בזה( להאריך המקום כאן ואין ,וברפוס
 , קמנה קומית זו וי"א , הגדול זיר זו ובמשורה .זיך

 היא הרצ"פ הח' לרעה - פ"ח קדושיםמפרא
 בל"ם וכן , )האנדפאלל( הכף מלא ופירושה ,מלעיר
 Seria מל"ר שהוא החצ"ם ורעה , הכף מלא פ"זורא

 שהיו נראה , הגרול ז"ר זו ומלשון , ושמן ליין כליסין
 "גדול" הזיר שנקרא אפשר אך , וקטן גדול ויריםב'

 הקוטיה נקראה וכן ממנו, "קטנה" שהיהה להקומיתבנגוד
 וע' וע"ע , ממנה נדול שהי' להזיר בננה*קטנה"

 - .משורה
 , ריבר"ח ואטר , במו"נ כ"פ נזכר כויה שיעור .זיוף

 שיעורי' שרוב ארץ , שמן זית ארץ ב מא,ברכזה
 עירובין ועיין , רש"י , נו"פ רם חלב ~אנילתכזיהים

 ברכוה והובא , מ"ח פי"ז כלים ואיהא שם( ורש"י בר,
 אלא קמן ולא גדול לא שאמרו כזיה : בשל"ק אלט,
 לר"מ דלכן שאסר ב מט, ברכות אביי ומרבריבינוני
 די דלר"ם משום , כביצה ולר"י,על , כזיה עלמומנים
 , שביעה בה שיש אכילה בעינן ולר"י אכילהבשיעיר
 גרוגרת בע' הבאתי וכבר מזיהקטח גדולה שביצהסטאר
 מביצה, יוהר מחזיק ביה"ב ראין א( פ, )יובא שאמרומה
 יותר מהזיק ביה"ב ראין א( יד, )כריחות שאמרוומה
 שויה ההוס' ורעת מזיה, גרולה דביצה הרי זיהים,מב'
 פחזה הוא הרסב"ם ולרעה , כקליפתה ביצה חציהוא

 הזהר ולרעה , שם עכ"ז , ביצה מרביע ויוהרמשליש
 כב-ם( למשלי בפירושו הנר"א כשמו שכ' מה)לפי
 אחרי - הרמב"ם דעה נם כן 3ואולי ביצה 9!/8הוא

 וכרי , מרביע ויותר משליש פחיה הוא הלזשהשעור

 שדשיה הגר"א סיים וכן , נרוגרה 10ל הזיה יהי'ביצה, ,/י היא הנרונרת שלהרמב*ם ואחרי - כמחלוקהלמעש
 עשיריה בחלק רצ"ל עשיריה בחלק סגרוגרהפחות

 דלהגר"א וכ' הנר"א דברי הביא ובדה'ר -גרוגרה
 לרעהו ויהי' , זיה עשיריה בחלק טגרוגרת קטןזיה
 דברי בהבנת דמוכח מעוה והוא , גרוגרה 0,888הזית
 איתא א', שער א' ביה הביה, ובמשמרת קטז(ן,הנר*א
 מס' יוהר היכה הם ביצים ט"ו שהם רביעוהדעשר
 אפילו אלא , ההוס' לדעה מבעי דלא פלא וזהזיהים
 ביצה 8/10 עד הזיה שיעור אה שמקטין , הזהרלדעה
 ולא זיהים, נ' 15/8( . )16 רק ביצים במ"ו יהי' לאעכ"פ
 שהזית הרשב"א שדעה נימא ואפילו , מס' יוהרשיהי'
 מרביעיה גדול הוא עכ"פ בקליפהה, ביצה 8/10 מןקטן
 1/4 כי או גרונרת( בענין )כמבואר , בקליפההביצה
 עדיין ליבא ביצים בם"ו וא"ב , טזית פחוה היאביצה
 יאמר ואיך , )לכה-פ( משהו פחוה זיהים ס'רק

 בקצרה בזה עמד וכבר , מס' יותר שהםהרשב"א
 כ' קלו סי' ובכח"י , ל"ו סי' יוד"ע אפרים ביהבשו"ה
 לג' שוה קלופה שביצה כהרמב"ם שיסבור לתרץח"א

 קלופה ביצה 4/8 שהיא בקליפהה ביצה וא"כ ,גרוגרה
 ואחרי , נרונרה ס' הם ביצים וט"ו גרונרה ד' אלשוה

 זיהים טסי יוהר ביצים בט"ו יהי' מזיה גדולהשגרונרה
 תמוהים ודבריו , עוד לפני המפר אין כי , בפניםע"ש
 אסרו ואיך ה ו ר נ 1 ר ג ' ג ביה"ב יחזיק חשבונודלפי
 השוה לא והרמב"ם - ז ם י ת י ז ' ג אפילו מחזיקדאינו
 ע' כ"ז עיי' . בקליפהה לביצה אלא גרוגרה ג'עכ"ח

 נפל שטעוה להבא"פ נסכים לא אם ע"כ . -גןונרוה
 הביקה דקליפה מירעהו לומר עלינו , הרשב"אבדברי
 שלדעה סג הערה )וע' בקליפהה ביצה 1/4 מן יוהרהיא

 הביצה( סכל 1/8 באמה היא הגריא בשםהדם"א
 פחות זיהים ג' רק ליכא קלופה שבביצה אףולכן
 זיתים ד' איבא בקליפתה שלמה בביצה בכ"ז ,מעם
 ושפיץ ביצה(, מרבע פחוה הוא )וזיה . יותר מעםושד

 - . זיתים מס' יוהר ביצים בט"והוה
 העברים קוראים אונקיוה ח' בז מארק הטשקל אהיזקוק.

 טמבע יש וצרפה בפרוביצא : הבפו"פ וז"ל ,;קוק
 היוצא במשקל, יוצא דבר שם להם ויש במספר,היוצא
 טורנשים נ' שם( )בימיו, שוה והיו , זקוק נקיאבטשקל
 זקוק קורא רסס סי' לרש"י ובפרדם - , בקירובלבנים
 כדרך לנהוג אסור וז"ל , )לליטרא( אונקיות יבלמשקל
 של זקוק קולוניא של ליריד שנותנים זו במלכותש:והנין
 .,, אונקיות י"ב שהואכסף

 האגודה של הזקוק שגם לומר מבר א' סי'והח."י
המובא

 שפי' מה ;יפ לפלוגתתם ג"כ כחתו ואולי ראי' כל אין מהמשנה אבל ;.ש, ,רברכות פ-ז מ"ב מזמנים כמה בער וריי רר"ם מפלוגתת כדמומה מכוית גדול ודאי ביצה שיעור כ' מ-ב פייג כלים החו'"טקטו(
 אביי._

- שהוא הכדוי לגוףהייסלת התמתה ~ע"פ הזה , כדורי הזית ואם א.ט' 8,! מן ויותר *,2 מן' פרות יה" גיצה( מרביעית ויותר משליש פחות )שהואולהרמג"ם א"מ. 9 ביצה(בם16 "5,1 )שהוא היהר ולסת א"מ ביצה(=3,6 חצי ,שהוא התוס' לרעת הזית יה" מעוקבות, ,גודליןי אצגעית 7,2שהיא ביצה גע' הנוגואר ולפי קטו(  קוטר יהי' הכריר(( גי נציין ,גג' אג 2 ק הכדור לקוטר הכוללת והתשנה . וקרן קמר ס" ח-א "r~r ,עיין ק3 קוטרים-2,יג' הסובב את שחושב התלמוד של הגס או-עפ'ח הקוטר, בק-את הינוגב את נציין ,בס' ק2 "/1 " ם 

 1tbbS טן סלט יחר ו 69'1 יעו' . לזה גצטר,- שפופרת ובעירך:לין,
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 )כצ"ל לום לכ"י קרוב הוא עו סי' בטהרי'להמובא
 וכן שלפני, סדילקוב בדפוס אשר כ"ז בפקוםלדעהי
 לום( כ"ד שהוא אפים ליפרא דהיינו : להלןאיהא
 ועוד והח"ם , הדרישה דעה אכן , או:קיוה י'בוהיינו
 מה ועיי' אונקיוה, ח' בן זקוק אל האנודה שכונהרבים

 לימרא. וע' זהב בע' בזהשכהבהי
 טעות למנין שכונהם המחברים בדברי זקוקויש

 וטומן למקום ססקום משונה והוא , למשקל()ולא
 , מינץ מהר"מ בשם כביאים וההוה"ש המש .לזמן

 דרישה )ועיין גדולים מ"ח השוה טעוה זקיקשמזכיר
 השוה פולנש מעוה זקוק הוא גם שמזכיר , סו סי'אה"ע
 של דהנדולים מזה, זה משונים בב-ז , נדוליםמ"ח

 זהוב 1,6 הם גדולים ומ"ח , 'הונ "8/! הםהדרישה
 , זהוב 24/' שהם סינץ מהר"מ של הגדוליםטשא"כ
 סי' אה"ע והב"ח , בפנים( w~y , ב"ז הם גדוליםום.ח
 , זהובים 2,5 בלימא הוא שהזקוק כ' שם ובמה.בס"ו

 1,5 רק שהוא בפולין טקומוה ויש זהוב' 2ובפולין
 .זהובים

 ורע כור וביה הך"י ה-1( )ישעיה אופהיעשה חמי זיע קיח( -- . שעורים המר זרע . חטרזרע
 ה.א בם-מז( )ויקיא שעורים חסר מאין.-זרע הלהיעבוד
 אשר פיעטרקוב דפים )ובת"י , שעירין כור זרעביה
 וצ-ל , י2עורין כיר ביה דמזדרע : איהאלפני

 ולא בדפ"אג מצאהי וכן , י2עורין כור ביהדפזדרע
wrtnlקיהה שעורים חמר זרע שיעיר כמה בהלטוד 
 טר בית סתם הרב שלדעת ט )בהערה כהבהישבר
 , טרובעות אטה אלף ע"ה זשהוא , בהלמירהמכר
 יסעורים זרע כור ביה, וכי , חם'ם זרע כור ביההוא
 )הוא החמר ה"ד פ"ד עיכץ כ' והרמב"ם מזה,גדול

 בהלכות בארנו וכבר ". סאה ל' ,י, להכץ( ב' והואהכור
 אלף ע"ה בשביו שיש שהמקום למד נמצאת ,י,שבת
 . ע"כ שעורים חומר זרע והוא כור ביה ,.,הואאמה
 י2סהם שסוברים והיינו שנ"ה ס" החנוך במפרוכ"ה
 'כזרע דעתם אס אדע ולא שעורים זר; הוא כידביה

 דה" עדים, 'טבלהי שסוברים או , '2וה וחטיםו2עוך'ם
 והכי , א"ם אלף מע"ה טהר או פחות חמים כורביה

 הוחס אסרה ולא "שעורם' קרא דפים מהאטסתבר
 משעורם אדם מאכל עתר שהם מ" "חם או "הבואה",סתם
 כ* 11 אוה זרעים כלאי ובו;פ"י2 ה,ב( פסחים)ע"ן

 מאוז מהם תרעים , שעורים הן חטים הןקאעבואה
 ע"ע, , סאה כיח דהיינו , אמה גי על אמה מבסקוס
 מ"ב פ"נ בעיכין אכן , נינהו הדדי דכי דעתי'נראה
 שעורין סאה שלשים בו לזרוע שאפשר שבסקוםנ'
 דסהלק הרי חמין, סאה ל' בו לזרוע מכדי מפי גדולהוא

 זרע של המקום ששיעור שמיים וע"ש . כהרבביניהם
 והוא , מרובעות אמה אלף ע"ה הוא "שעורים"כור

 .- שהזכרהי , הרסב"םכדעת
 מדה זרה כ' מנחם ובמחברת , בהנ"ך כ"פ נוברתזרוע.

 כ"ח-ם"ו שמזה )כמו פשך יתרנסנו ות"י ,יר
 הערוך ולדעת . בכ"מ טבח של הרנום והוא ,לט-ט(
 עד שי"ג בר"ר דאיתא הא כ. , הארמי זירהא נםב"ה
 אנרופו הערוך פ" לקבליה טתוח זירתי' אמו במעישהוא
 , אגרוף בע' שנהבהי ומה . זרה ע' וערוךעמת"נ
 של לכום , ומנניהו שכ' , רמה דף פנחס זהרועיין
 , רע"ג דף עקב בפ' וכ"כ , ם?ח הקרקע מן ,ביכה
 ... זקיף למהוי הכום וטצמרך קפט, דף השא כהבובכ"ז
 והסנים הוא תר ומפח שזרה שסובר ג"כ משמע ,זרת
 האמרי, מהא אכן קיט(, ס"מ סי' ייר"ע בי"ה הרב גםלזה

 יצא , וכו' אלפים מג' א' כולו העולנו כל , כאעירובין
 וכן , ברש"י החשבין ע"ש , אמה חצי הוא שהזרהלנו
 - מג ליחזקאל להקרא א ד, שם חו"ל סני' לנויצא
 . בפנים ע"ש , האחד זרה סביב שפתה אל וגבולהיב(

 בת אסה חצי הוא הזרת כי נראה האחרון זהוממקום
 ' ס ח"א הרשב"א תסה ולכן וברש"י( בסוגי' )עייןה"מ

 רק הן 1"ם( )בנוה אמית שד' שכ' בעה;"ט עלהתק"ו
 טה קמז סי' ה"ה יהרש_"א שו"ה ועיין קכ( זרתוהח'

 שבעהע"ט מפק אין לרעהי אבל קכא( דבריו ליישבשנדחק
 שהרי ברטב"ם גם מביאר וכן , ג"ם היא דורהסובר
 סתם ובנ"ז , ו"מ בנות הן כלים אמוח שאף כר"םפסק
 ורחבו אמה החשן( )של ארכו , 5"מ המקדש כלי ,וכ'
 ע:"לן מרובע זרה על זרת נמצא לשנים וכופלוורה
_ הטף בסי' וכ"כ 1"ט בה אמה חצי הוא שזרתהרי שבת-

 כל לא כי ואם . בת לזרוע אפשר אשר המזרע ערך לפי הקרקע מרת לקצוב לפנים העברים נהגו כן כי כור בית ע"עקיה.(
 Keilinsch. Die .8 .מנ ביניני-ועיין ערך איזה ע"פ קצובה מרח איזה להם שהי' ודאי , שווים הזרעונים כל ולאהקרקעות

339Alfl. 8 Seh.ader ונתבאר כ' ג' אות פ"י בהוקוהי פ' שלפנ' דעסויא רפוס ובקיא ק'ח.( - . הבבלים גם נהגו שכן 
 ואולי , שבת במס' מקומו ארע- ולא , שעורים( חמר )זרע כור בית הוא אטה אלף ע.ה שלו בהשברת שיש והממם שבתבטס'

 הרמביפ בדברי לפניו נזדקר שטעית או בפזית, לקטן שזכרתי שבת בהלכות הרטב"ם לדברי וכונתו , שבת בהל' וצ"ל , הואטהד"פ

 מתלמ,רןברכות תשא רכי הזהר דברי על תמהו , ספרים במטפחה 'עב-ץ והגאון , הבי"ח קיט( .__ נפנים לקטן המובא ,רערכין

 הגרוע אגרו וגם שיברתי המקומות בשני גופא בזהר איהא כן כי ,כרו שלא והפלא , בדבריהם ע"ש טפח ... ומגביהו ום שאיתאנא,
 הוא הזהר של שזרת שאפתר הוא גם סיים הזהר את ליישם שפלפל שאחרי בב"י ועיט . ע"1 ההעורר לא 'והאי הכן הזהרשל

 שקרמוהו שיש יד; ולא כן, הזהר את ישב הוא שגם ג' אות המרות פרטי ועיי' , טפח שהוא הנ"ל המדרש של זרהאכמו
 בזה._

 שם בשו"ע וכ.כ . לפחות זרת לסיבורה ממעל גבוה המקוה שתהיה שצריכין הרשב"א בשט הביא , קצת ס" 'ונ"ע הב"יקכ(

 וים של אסח חצי שהוא בפשיטות כ' ע"ב אית ובגאה.ג , ב-ט בן או ג'ם בן לזרת הרשביא כונת אם בלביש ונסתפק ל'בע'

 ומהצור ב"ס דהיינו , ה-ט בת אמה לחצי שכונתו וודאי לדנריהט מקום אין זרת בשמיר הרשב"א דעת בפנים הטבואר ולפ'ע"ש,

 במהכ-ת שהלבוש שכ' נומה הללו הרשב.א ע"ד שהעיר נח ס" ח"ב מלכיאל דברי ע-ז(-ועין העיר הוא וגם , המרות בפרטי,ועי'

 המגלה, השבון ריישב כ' שם הרשב"א קכא( . ת"י( הרשב-א שאין הלב"ש כ' בעצמו כי מת"כ כאן אי; , הרוב.א דברי ראהיא

 ;ו השובה שזכר שאף , בפרהמ-ד הרב על וחתימא , ה"ט בנות באצות סיירי התם דגם בפנים( לעיל התכר כא דעירובין הך)היינו

 גם מדע,;ו, להוסיף נא ומה , עכיל חבש בנות ג.כ היו המגלה דאגות הנ"ל סוגי' לפרש סוכרחין זה ולפ' כ' אח"; תיכףבתו



 , ע"ע , אצבעות ב' שהוא המיט שרוחב ס"משבת
 שהוא כפול הסים שרוחב וכ"כ , הזרת שחוההוא
 בספר וכ"ג . ג"ם שהזרת הרי , הזרת שליש הואמפח

 רנסה"נ בדברי מבירש וכן לו, סי1 לרש"יהפרדס
 סי' בהניא וכ"ה מ"ח פי"ז כלים ובר"ש א , לםבכורות

 בהומפהא מפורש שכן אלא עוד -ולא ורי"ע ,צז
 שרש בשרשיו הרד"ק עלה ורמז , סופ"י ב"סנלים
 . 1"מ של אמה חצי בהורה האסורה זרה וז"ל ,זרה

 א' )זרה זרתות ב' היו כן אמות ב' שהיו כמוועכ"ח
 ו"ם( בה אסה חצי א' וזרת הים בת אמהחצי

 0התוספהא הקשה הוא שנם טחרוה בסדרי לאח"ז]ומצאתי
 כסו היו זרהוה שכ' תירץ הרשב"א וקושית הרשב"א,על

 האמורה זרה ההוספהא נקמה בדיוק ואולי , -שכהבהי[
 הנ"ל( )דיחזקאל בנביאים האסורה זרה להוציאבהורה,
 בפייפיו וראה"ק ם. ה בת אמה חצי רק הוה לאדההוא
 והוא , בזרה שליש מודדת .אטה וכל כ' שקליםלפ'

 הציה פרשה הזהב רביד ]ועיין , אמה שליששהזרה
 כל לענ"ר אבל , והערוך רש"י דעת נם ב"השלרעתו
 לעיל שכהבהי מה מלבד , מאד דחוקים שםדבריו

 , המחזור ' בפ וב' נ"מ[ שהוא מפירש לרש"ישבפרדס
 ערלה בשנו"א וכ"כ בירוש' היא שבן , זולצנאךדפוס
 שמצא כ' ]ובפרטה"מ מקומו ציינו לא אבל קכב(פ"נ
 )שזנרתי לקנלי' מתוח דזרה" ממד"ר לזה נאמןמקיר
 המדרש על נ' הערוך : בקצרה דבריו לך והאלעיל(
 לע.ל שכהבהי כטו , דכויו בס.ום וכ' אגרוף דהיינוהלז
 ו,זית מן החשן אה טודדין שבו זרה כ' ושם , אצבעע'
 כרום והוא , ב"מ מורדין וזה העריך( )עכ"ל אגידלועד

 בזקיפה מפח רה"י שפי' ס"ט( )צ"ל פ"ט מנהוהכוזבא
 בג.נה היד הוא זרה האי להעריך עכ"ח ולפ"ז ,אנידל
 ואנכי - הפרמהס"ר עכ"ל ב"ט והוה , הגידלזקיפת

 הן , שה מהו אדע ולא , נאמן מקירו אםממיפקני
 כי זה לפני נ' ובעצמו זירהא מהו נהבאר לאבמררש
 ואיך הלז במדרש מצא מפח( הוא )שזרת הזהרכדברי
 )שהזרת ראר,"ק לדברי מקור הנ"ל שבמדרש עההכיהב
 ב"ט, שהיא מנ"ל ;דיין הערוך, לרברי ואפילו ב"ט(הוא
 אנר.ף, שהיא דב' )ימהא כלל, כזה זכר לא הערוךהא

כמות
 בזקיפת שטפח הב"א נעצמו נם , אפכא( קצתמשסע
 מפח רק הירוש' בשם המחזור פ.' לרעת היאהאנודל
 עכ"פ , ב"פ שהוא הנסיון ע"פ מצא כי ואם קכג(וחצי
 דבב שכ' מה נם , לראה"ק ראי' שטהסריש לזמרא"א

 *כמש"ל דבריו בסיום וכ' , הלו המדרש הניאשהערוך
 החלה הביא הערוך גי , אמת זה אין אצבע*בע'
 ואח"כ אצבע, בע' פרשנו כבר וכ' , זרת זו הגמראלשון
 ולא , עצמו בפני ענין והוא , לפרשו הסררש אתהביא
 , הנ"ל הסחזור נפי' וכ' .זה[, לפני שובר זרת לוושייך

 , מהם האנודל ומפשים ביהד דבוקוה אצבעיתכשארבע
 זם"ז אצבעיה הר' כל כשמרחיק האסה,_אבל שלישהוא

- באסה ב' רק נכנסים אינן אנידל עד מזרתומודד  . 
 מהירוש' הביאו המחזורים שבפ" כ' נדה הל'וכלב"ש
 אמה חצי הוה פפוזרים כשהאצבעית , זרהות ב'שיש

 ג"ה שכוון ונראה " אמה שליש הוה טפוזריםוכשאינם
 האגודל, דמפשים הא השמיפ רק שזכרהי, הטחזורלפי'
 זרתות שהב' כ' והנר*א קכר(, הזרהוה בשני שהואלפ.
 בשוה, קנר.( לזרת סנודל ומוררין ה.ר כשפושם א' :הן

 ראשי דרך כשטודדין והב' )בקם( אמה שלישוהוא
 לז סי' הפרדם בם' וב"כ )נ"ם( אסה חצי והואאצבעוה
 גאלכטון יד בפשימת הוא ג"ם( לרעהו )שהואשהזרת
 פנ"ה, מהרה ובמקוה קכה( הנודל ער הקטן זרתשאצבע

 הון בספרו אכן , ומחצה ב"ם רק הוא הלז שהזרהכ'
 הוא כחו בכל הזרת שהמרחיב כס"ה דשבה, פי"נעשיר
 . ע"ש נ"מ, דהיינו ו"ם( )כה אמה לחציקרוב

 ראה"ק של שמשיהוהיו כ"פ שכתבתי מהולפי
 15ץ = 5/ז( " פ/נ ראה"ק של שיעורו יהי' טדבריות 5/דהן

 שזכרתי ההוספהא כשיעור היינו למחצה, קרוב והואאמה,
 בשליש נסדרת העולם מרה : להלן שם ראמר מהא)אכן
 ועיין , אמה שליש הוא דקרא זרה דגם דעהו נראהאמה,
 וטה עליו שהמהו מה מנ"א א' ד"ה הום' א כא,עירובין
 . והלאה( נח מפי מחרה ובמקוה שם, הרש"ששל

 גרמיות ההלמור בלשון הנקרא שהוא ב'ורש"פ
 קרי עשרה אזלי וקא א סד, ב"ס אסרו דהרי הימאוזה
 שס"ס ע"כ , נרמידא בני לך יהבינא וא"ל / זרהאבני
 . גרמיר( וע"ע נפנים, בסטז' )ע"ש פגרמיד קטןדורת

חבל
 ענ,ל, היטב, ודוק קיח( : )צ"ל קכ"א ס" הע"א דברי נפלו העט בנות הן המגלה שאמות ובזה שם כ' עוד כן, כתב בעצמוהרשב"א
 אם , הע"א על לו קשה מה אדע לא אבל ו"ט, בת אמה עיפ חשבונו ום עשה שהע,א מבוארת, קושיהו כי בזה, לרוק מהואין
 הוא כן אם ובפרם , שיד ורפ"י רגטה"ג הרמב"ם, דעתכן

 גהוספתא._
 להרש"ל אמרתי מכנר ואנכי הרמב"ם, דעת שכן כ' הגר.א קכג(

 באמת שכ"ח ל' ואמר הרמב.ם, שכ"ד כע"ז ושפיר אמה, חצ' אמה שליש ובמקום נ"ט, ב"ט במקום וצ"ל בשנו-א, טהד"פוכלדעתי
 ובהגהות אחר, ;ל שם ריא"ג, הג' גח'דושי ועיין בנדפס, שם טעותים הרבה עוד זה מלבר אגל כן( תקנו חדש )ונרפוס בכ"יאצלו

 רשני , אגודל גזקיפת טפח מפרש שהוא המחזר בפ' ומצא כ' בפרטהמ"ד קנג( בדבריו. שהגיהו מה כלים, ובמס' שםהרש"ש
 ז הרברים לכוון איך אדע לא גם כזאת. מצא אי' אדע ומחצה-ולא טפח הוה כזה אחר פשוטים,-וטפח טפחים ג' הוי גאלוטפהים
 טפה ולא אמה( )שליש בים הזרת ראה"ק ולרעת , קאהי דראה"ק שיעורי' לפרש המפרשהא

 ומחצה._
 סבר ובפרהם.ר קכד(

 שכתנתי כמו כוונהו ולדעתי עליו, להשיב הרבה ולכן עוצב וטפה שוחק לטפח האביששכונת
_. 

 דף קדמוניות לקוטי וע"ן קכד.(
 לא אך שפאננ;( , )שבר והזרת הגורל שבין האורך מדת הוא שזרת שבג-ה זר שער הקראי ררב'א של מאגרוגו שם שהביאקלא
 חצי והוא הגודל, ער הקטנה מן ורצע חשן, של "זרה' מוררין הקטנה מן :רת זו ב, ה בכהובוה רויי וכ.כ קכה( .- שיעורי'פי'

 מ) )צ"ל הקמיצה" "טן רש"י שכ' הב"א פי"ן נלים , אחרונה ובמשנה , פשוטים והדברים , הערוך בשם לעיל שהבאתי כמו ,אמה
 של אבל , איירי מחימן חוץ כלים בשאר רהכא צ.ל ע"ז וכ' וכלים מין אמת מוררין הגרולה מן החשן של "הזרת" מויריןהורת(
 שמזרת רש"י שפוגה הרב הגין הוה , גמ.א הרב עכ"ל , הארוכה מן הזרת( : )צ"ל הקמיצה שחסר מה כפי , כלים משאר קטןחשן

 התשן "זרה" טוררין שממנה מפורש כ' רה"י אם כן לוטר אפשר איך אדע ולא השחי(, בית עד או המרפק )עד החשן "אמת'מודדין
 . רש"י מלשון בעצמו הרב שהעתיק וכמו , החשן( אמת :ולא

המשך




